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                                                              “Tudo tem o seu tempo determinado 

 e há tempo para todo                                                                    
propósito debaixo do céu:  

há tempo de nascer e tempo de morrer;  
tempo de chorar e tempo de rir;  

tempo de abraçar e tempo de afastar-se; 
 tempo de amar e tempo de aborrecer;  

tempo de guerra e tempo de paz.” 
(Eclesiastes) 

 
Quando uma porta se fecha, outra se abre.  

Mas há vezes que ficamos tanto tempo 
 olhando uma porta fechada,  

que não vemos todas as 
 outras que estão abertas para nós. 
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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa visa a abordar os critérios de noticiabilidade e valores-

notícia usados na editoria policial, considerado o “carro-chefe” do programa “Alvorada – A 

Cidade Acorda Bem Informada”, de segunda a sexta-feira, na Rádio Imembuí AM de Santa 

Maria (RS), produzido e apresentado pelo jornalista e radialista Fernando Adão Schimidt. 

 Também quer retratar os aspectos teóricos e metodológicos relativos ao estudo da 

produção da notícia policial, por ser excepcional e de grande impacto social, com os exemplos 

de acidentes, assaltos, mortes e corrupções, enfocados pelo apresentador em seu programa. 

 Outra meta é mostrar como é feita a seleção dos acontecimentos que mais interessam 

ao público ouvinte, como são apresentados os fatos de modo a atrair a atenção, os meios 

utilizados para a coleta das informações - se é através de repórteres, correspondentes, 

agências, assessorias, amigos, informantes, fontes, dicas, pistas, por telefone ou por e-mail e o 

tratamento de hierarquia dado às notícias. 

 Como procedimentos, usamos a história oral, com entrevistas com o apresentador, 

recorte, coleta do conteúdo do programa, com as suas características, técnicas de produção, 

aquisição de informações e rotinas de produção. De 50 programas gravados, decupamos 

quatro, totalizando 113 notícias selecionadas para análise.   

 No referencial teórico, contamos com o auxílio dos conceitos de autores como 

Alberti, Barbosa Filho, Bucci, Meihy, Pena, Salomão, Severo, Sousa, Traquina e Ferraretto, 

entre outros. 

 

Palavras-chave: Rádio; valor-notícia; editoria policial.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Schimitão” e o programa “Alvorada – A Cidade Acorda Bem-Informada”, 

audiência com mais de vinte anos, na Rádio Imembuí de Santa Maria, é o tema que enfocarei 

neste trabalho de pesquisa. 

A delimitação do tema caracteriza-se pela história oral da trajetória da vida do 

apresentador e radialista Fernando Adão Schimidt. Estudo da produção e dos critérios de 

noticiabilidade usados na editoria policial, considerado o “carro-chefe” do programa, 

apresentado de segunda a sexta-feira na Rádio Imembuí AM de Santa Maria, “Alvorada – A 

Cidade Acorda Bem Informada”, produzido e apresentado pelo radialista Schimidt na Rádio 

Imembuí de Santa Maria (RS). 

  Também resgatar a história da vida e carreira do produtor e apresentador. 

Pesquisar o trabalho realizado na produção das notícias policiais no programa da 

Rádio Imembuí AM de Santa Maria, construído pelo jornalista, radialista e ex-vereador, que 

vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das quatro horas da manhã e encerra às seis e meia. 

Quando Ivory Gomes de Mello, o popular “Cerejinha” encerrou sua carreira de 

radialista na rádio Imembuí, em dezembro de 1986, Schimitão, como é conhecido 

popularmente, assumiu o horário, com um programa novo chamado: “Alvorada - A Cidade 

Acorda Bem Informada”, das 4h às 6h30min. O espaço é terceirizado e o próprio radialista é 

quem vende a publicidade, como forma de complementar a renda. Tem como principal 

atração em seu programa, a notícia policial. Complementa com a informação jornalística 

como esportes, referencias ao meio rural, a posição do sol, fases da lua, etc. 

Este trabalho tem por finalidade analisar as rotinas de produção da editoria policial 

do programa, a maneira de como são tratadas e obtidas as notícias, o apresentador, a prestação 

de serviço e o foco dado na notícia para o receptor e definir porque existe um grande acesso 

ao programa no referido horário por tantos anos. 

 Como problema será analisado por que a notícia policial no programa da rádio 

Imembuí AM “Alvorada – A Cidade Acorda Bem Informada” é considerada de maior 

importância na grade da programação, trazendo consigo um grande público fiel, e guarda com 

ele um processo de verificação durante mais de vinte anos? 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa da pesquisa é o de retratar e conhecer os aspectos teóricos e 

metodológicos relativos ao estudo da produção da notícia policial usados pelo radialista 

Schimidt em seu programa de comunicação radiofônica AM, da rádio Imembuí de Santa 

Maria. Compreender a relevância dos sentidos, no que pode acrescentar como documento 

histórico com relação a trajetória da vida do apresentador e o rádio em Santa Maria. A 

importância social dos benefícios feitos para a comunidade e resgatar parte da história 

radialística da cidade. 

O trabalho da pesquisa tem a prevalência dos gêneros de prestação de serviços, com 

o foco principal na editoria policial, depois esportivo, a cobrança, a denúncia e o 

assistencialismo, um sabe-tudo da cidade em ação, na composição diária do programa 

explorando o fenômeno da delegação de poder a um radialista, que ingressa no rádio na 

condição de comunicador, envolvendo-se com o ouvinte e seus problemas, tornando-se, então, 

porta-voz popular até atingir um estágio mais alto do populismo na cidade. 

Quanto ao motivo e razões da pesquisa que tem como tema o programa de rádio é 

resgatar a história da vida de uma pessoa ilustre na comunidade santamariense, mostrar a 

maneira de como é feito seu trabalho radialístico. E a afinidade que me induz a este meio de 

comunicação da mídia. 
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2. PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM RÁDIO (O QUE É NOTÍCIA, TI POS DE 

NOTÍCIAS) 

 

Para Traquina(2005), a notícia para os membros da tribo jornalística não é científica 

e sim instintiva, uma lógica não explicitada, não havendo regras de critérios com prioridade 

sobre os outros. 

Os valores-notícia são um elemento básico da cultura jornalística que os membros 
desta comunidade interpretativa partilham. Servem de “óculos” para ver o mundo e 
para o conquistar. Sublinhamos, como o historiador Mitchell Stephens, as 
“qualidades duradouras” do que é notícia ao longo do tempo: o insólito, o 
extraordinário, o catastrófico, a guerra, a violência, a morte, a celebridade. 
(TRAQUINA, 2005, p.94, 95). 

 
 O conhecimento e a notícia caminham juntos, privilegiando as coisas como elas são e 

procurando sempre arrumar seres e fenômenos em categorias, estabelecendo relações, definir 

e explicar todas as operações lógicas referentes a dados, extraindo conclusões que se devem 

comprovar empiricamente. 

 Nos Estados Unidos foi onde iniciou o jornal-empresa, centralizando o gatekeeping,  

que é a decisão referente ao que vai ou não se publicado e neste trabalho o apresentador do 

programa é quem faz a escolha de qual a matéria irá para o ar. 

 A estrutura do ponto de vista na notícia se define no jornalismo moderno, como o 

relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante ou interessante, o que indica que 

não se trata exatamente de narrar os acontecimentos, mas de expô-los. 

 A notícia tem o poder de comover, motivar revolta ou conformismo, agredir ou 

gratificar seus consumidores, efeitos que são apreciados e em muitas vezes exagerados por 

quem se ocupa de política de comunicação. É considerado um problema para o mecanismo de 

poder em que o veículo está inserido ou, na prática, especialmente para os gatekeepers, os que 

decidem o que será publicado. 

 No rádio, quem escreve o que será informado deve ter uma postura ética e distinta 

com a preocupação em saber se o que está sendo veiculado tem importância ou desperta 

bastante interesse, mantém a conformidade com os fatos e a fidelidade com os seus ouvintes. 

Lage(2002), mostra a idéia de verdade, restrita ao conceito clássico de adequação do 

enunciado aos fatos. 

Sendo construção retórica referencial, a notícia trata das aparências do mundo. 
Conceitos que expressam subjetividade estão excluídos: não é notícia o que alguém 
pensou, imaginou, concebeu, sonhou, mas o que alguém disse, propôs, relatou ou 
confessou. É também axiomática, isto é, se afirma como verdadeira: não argumenta, 
não constrói silogismos, não conclui nem sustenta hipóteses. O que não é verdade, 
numa notícia, é fraude ou erro. (LAGE, 2003, p.25). 
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A notícia não é avaliada do ponto de vista técnico por seu conteúdo moral, ético ou 

político, mas o que importa é se de fato aconteceu, e no caso de uma entrevista, se realmente o 

entrevistado disse aquilo. Não bastando para o público o ser verdadeiro, mas sim é preciso 

parecer e o efeito de realidade. 

Sintaticamente a apresentação da notícia no rádio é menos complicada do que nos 

jornais, não existindo títulos, os leads em flash são de uso corrente. Continua sendo o ponto 

forte do rádio a rapidez da veiculação da informação. 

 

2.1 A NOTÍCIA POLICIAL 

 

 Os critérios de importância e noticiabilidade são o que definem o âmbito e expõem 

os problemas que enfrenta quem é responsável pelo que o público irá ouvir. A abordagem 

articula-se dentro de limites onde citamos a cultura e o profissionalismo do jornalista, a 

organização do trabalho e dos processos produtivos, tendo como objetivo principal da 

informação é fornecer os relatos dos acontecimentos que se tornam significativos e 

interessantes. O órgão de informação deve coletar na vida cotidiana, onde temos em 

abundância todo o tipo de notícias e selecionar, recolher e apresentar o que refere realmente a 

um acontecimento. 

 Deve elaborar formas de relatar estes acontecimentos de um modo organizado, 

temporal, e de maneira onde estes noticiáveis possam afluir e ser trabalhados de uma forma 

planificada, determinar a definição de notícia e o processo produtivo seja legitimado desde a 

sua fonte até a seleção.  

 Para Wolf(2003) a noticiabilidade está estritamente relacionada com os processos de 

rotinização e de estandardização das práticas produtivas, introduzindo estas práticas a uma 

estabilidade para uma matéria prima, divulgando quais os fatos quotidianos de maior 

importância. 

Pode também dizer-se que a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, 
operações e instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa 
de escolher, quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de 
fatos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de 
notícias.(WOLF,2003p.190). 

 
 A partir dos valores/notícia podemos dizer que se trata de um componente da 

noticiabilidade, funcionando como uma forma complementar na seleção dos acontecimentos 

que serão transformados em notícia e seleção de um fato, ou o produto final. São critérios de 

relevância espalhados ao longo de todo o processo da produção, tornando-se linhas-guia para 
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a apresentação do material que sugere o que deve ser apresentado e o que deve ser omitido. 

Sendo, portanto, regras práticas que abrangem conhecimentos profissionais e priorizam as 

qualidades dos acontecimentos na construção jornalística do produto informativo. 

Portanto esses valores são as respostas à pergunta de quais os acontecimentos que 

são considerados importantes, suficientemente interessantes, relevantes e significativos que 

serão transformados em notícia? Permitindo aos valore/notícias que a seleção do material seja 

executada com rapidez, de modo quase automático, fazendo com que essa seleção caracterize-

se com um grau de flexibilidade e comparação, sem margens, pré-ordenada e vinculada a 

critérios fixos. 

Existem os critérios considerados importantes que são os substantivos, medidos pelo 

ouvinte, que articulam-se em: a) Grau hierárquico dos indivíduos envolvidos no 

acontecimento noticiável; b) Impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional; c) 

Quantidade de pessoas envolvidas no acontecimento (ou potencialmente); d) Relevância e 

significatividade do acontecimento quanto à evolução futura de uma determinada situação. 

 Segundo Wolf(2003) os valores/notícia são critérios relevantes que são espalhados 

ao longo do processo de sua produção participando não somente na seleção de notícias, mas 

também nas operações posteriores, outrossim com um relevo diferente. 

A “distorção involuntária”, intimamente ligada às rotinas produtivas e aos valores 
profissionais, reproduz-se em cadeia em todas as  fases do trabalho. O aspecto 
importante a realçar é , portanto, que os critérios de relevância agem de uma forma 
difusa, até se transformarem em critérios de realce aplicados implicitamente pelos 
leitores. Um outro aspecto geral relativo aos valores/notícia diz respeito ao tipo de 
processo de que são parte constitutiva. Os jornalistas não podem, obviamente, 
decidir sempre ex novo como devem selecionar os fatos que surgiram: isso tornaria 
o seu trabalho impraticável. A principal exigência é, por conseguinte, rotinizar tal 
tarefa, de forma a torná-la exeqüível e gerível. Os valores/notícia servem, 
exatamente, para esse fim.(WOLF,2003p.196, 197). 

 

E para o entendimento correto do papel valores/notícia relacionado ao político e 

social da informação, a tendência é de alinhar-se em duas vertentes as quais ressaltam o 

direito à informação e principalmente destacamos o enfoque primordial que guia todo o 

jornalista que é a liberdade de informar. 
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3. A EMISSORA O PROGRAMA E O JORNALISTA 

 

3.1 A EMISSORA 

 

 Em 1942, a Rádio Imembui S/A foi a primeira a ser instalada em Santa Maria, RS, 

por isso ela é chamada de A pioneira. Opera na freqüência 960 kHz AM, Prefixo ZYK 291. 

 Tem como gênero a musica, jornalismo e esportes. 

 Com sede própria localizada na Avenida Walter Jobim, 222 s 106 – Bairro Patronato, 

zona oeste de Santa Maria. 

 Também pode ser acessada ao vivo, via internet pelo site www.imembui.com.br. 

 

3.2 O PROGRAMA 

 

 O programa Alvorada na Fazenda, como era anteriormente denominado, passa a 

chamar-se, em 1986, Alvorada - A Cidade Acorda Bem-Informada, com inovações para 

adaptar-se ao público ouvinte. O programa se renova com informações, notícias e utilidade 

pública, adaptando-se a necessidade do público ouvinte. 

 Schimidt chega ao seu local de trabalho mais ou menos às 3h 45min da madrugada, 

já com a maioria das informações coletadas pela internet, em casa. Segundo Schimidt; 

“antigamente usava-se as matérias recebidas através do telégrafo, pois na emissora existia a 

função de telegrafista, que captava as informações através das ondas telegráficas. Isso fez com 

que o programa fosse tomando uma forma diferente e evoluísse”.  

 Já no estúdio, suas fontes de informação começam a ligar antes mesmo de o 

programa entrar no ar, para atualizá-lo das condições climáticas de vários locais da cidade. 

Seus contatos residem na Avenida Rorâima, em Camobi, nas Imediações da empresa Planalto 

e também na Vila Vitória, bairro onde se localiza os filtros da CORSAN. Cobrindo todos os 

pontos geograficamente importantes do município.  

 Hoje, com o novo formato, é tocada apenas uma música durante o programa, por ser 

uma rádio AM (Amplitude Modulada), privilegiando a informação, pois tem uma 

diferenciação de ouvintes em relação a uma rádio FM (Freqüência Modulada), que possui um 

público formado por jovens que preferem ouvir música a notícias. 

 Conforme as pesquisas da ASI (Associação Santamariense de Imprensa), em 2006, o 

programa Alvorada - A Cidade Acorda Bem Informada é o mais ouvido das rádios AM da 
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cidade, com 90% de audiência no referido horário. Schimidt credita este sucesso a sua 

responsabilidade e organização. Também aos interessantes quadros e, em especial, aos seus 

ouvintes que são fieis há muitos anos, mesmo tendo que acordar às quatro horas da manhã 

para ouvir o “Schimitão”, como é carinhosamente conhecido na cidade.  

 Conforme Schimidt, em seu cadastro particular de ouvintes, existem mil e cem 

guardas de rua, porteiros de edifícios, rondas de construções, motoristas, cobradores e 

passageiros de ônibus que circulam na madrugada, trabalhadores da construção civil, pessoas 

importantes, como médicos, e mais de trinta variados profissionais, que escutam o seu 

programa. 

 Schimidt comenta que para se trabalhar em rádio e manter um nível de audiência, 

deve-se ter, principalmente, pontualidade e assiduidade para que se consiga cativar e fidelizar 

as pessoas que o escuta. E sendo seu programa veiculado pela manhã, é de vital importância 

ter a consciência de que público se quer atingir, devido a rotatividade muito grande de 

ouvintes neste horário. 

 As informações das condições climáticas, dadas pela manhã, são importantes para o 

dia do ouvinte. Antigamente, diz Schimidt, “as mulheres iam para a janela e esperavam 

alguém passar para saber como estava o clima. Hoje elas obtém informações climáticas e do 

horóscopo em jornais e rádios”. 

 Outros ouvintes, por curiosidade, desejam saber o que ocorreu durante a noite, como 

a parte policial, os acidentes, os assaltos e o que mais for interessante para sua informação, 

ouvindo inclusive em várias emissoras para ver se há notícias diferentes. 

 Schimidt afirma que leva ao ar as notícias conforme seu senso de noticiabilidade. Do 

contrário gastaria muito tempo noticiando as ocorrências do dia anterior. Através da 

colaboração de outras emissoras, completa algumas matérias que não foram abordadas. 

 Tem, no seu programa, o que as pessoas de idade mais avançada sempre escutam 

como convites para enterro. Schimidt diz que; “justamente este tipo de informação é que não 

pode faltar numa rádio AM”. 

 O “carro-chefe” de seu programa são as ocorrências policiais. Suas principais fontes 

de informações são as pessoas da Guarnição do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, hospitais, 

pronto socorros, presídio, Polícias Rodoviária Estadual e Federal e a Brigada Militar, que 

trabalham coletando notícias para o programa 

 Schimidt salienta a importância de um jornalista e/ou radialista em saber distinguir o 

que é notícia e o que é utilidade pública, como por exemplo: “Vamos fornecer agora a data de 
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pagamento dos funcionários da Prefeitura. Isto é utilidade pública. Acidente entre caminhão e 

moto na faixa de Camobi”, isto é notícia.   

 

3.2.1 CONTATOS E PATROCINADORES 

 

 Abertura com sons de: galinhas, patos, marrecos, porcos, jumento, grito do Tarzan, 

vários pássaros como quero-quero e outros nativos, zumbido de abelha, bebê chorando, tropel 

de cavalo, latido de cachorro, coaxar de sapo, grilos, relinchos, galinha de angola, som de 

riacho, voz sensual feminina: “To de olho em você Schimitão”, voz masculina: “Barrigudo, 

barrigudo, barrigudo”, voz aguda: “Rapaz...”, Trecho do início de uma música falado, voz 

masculina: “Então vai imundícia...”, voz masculina: “Te ajeita Garibaldo” e som de clarim 

com carga de cavalaria.  

 Após, a música, banana nanica e voz do Schimitão: “Quem mexe no cacho, quer 

banana, né?...”, gargalhada aguda, música Acordeona na voz do Gildo de Freitas. 

 Obs.: Esta abertura é feita durante 10 minutos, entes da entrada da locução. 

 (1) Sicredi – patrocina o horário. 

 (2) Bortoluzzi Mudanças – patrocina as manchetes policiais. 

 (3) Bella Vista Supermercados (Av. João Luiz Pozzobon) – patrocina o calendário: 

dia. 

 (4)Walter Beltrame (Camobi) – patrocina a lua e estação do ano. 

 (5) Kisolda Tintas, complementos automotivos (Av. Ângelo Bolson, 400) – patrocina 

a contagem regressiva dos dias do ano. 

 (6) Dalasta Center (Saída para São Sepé frente ao Maxxi atacado) – patrocina o 

horário do sol. 

 (7) Patronato Shopping – patrocina o programa.  

  (8) Sangoi e Cardoso Ltda. Compra e venda de arroz em casca (Av. Nossa Senhora 

das Dores, 361) – patrocina o programa. 

 (9) Coelhinho Borrachas e Acessórios (Av. Presidente Vargas, perto da igreja de 

Fátima). 

 (10) Tritec/Agroceres (Rua Elvio Basso 1880-junto ao trevo de acesso a São Sepé) – 

patrocina o programa. 

 (11) Zanini Argamassa (Av. Medianeira, 1136-próximo a Serafim Valandro) – 

patrocina o programa. 
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 (12) Posto Padoin (Av. Governador Walter Jobim) – patrocina o programa. 

 (13) Casa do Campo-veterinária (Av. Alcides Roth/Cohab Santa Marta) – patrocina o 

programa. 

 (14) Copeg/Peças de tratores (Av. Ângelo Bolson, 347) – patrocina o programa. 

 (15) Casa de Carnes Bom Sucesso (Av. Borges de Medeiros 186/Km 02) – patrocina 

o programa. 

 (16) Mercados Índia (Calçadão) – patrocina o programa. 

 (17) Pozzobon Agropecuária (Rua Euclides da Cunha, 1640 e Silva Jardim, Ed. 

Mauá, próximo a esquina da Av. Rio Branco) – patrocina o programa. 

 (18) Fernandes Agropecuária Ltda (BR 158, junto a Marqueto) – patrocina o 

programa. 

 (19) Escritório de Advocacia Batistela Advogados (Rua Alberto Pasqualine, 35, sala 

304) – patrocina o programa. 

 (20) Veterinária Universitária (Av. Evandro Beher ao lado do antigo Dois Irmãos) – 

patrocina o programa. 

 (21) Maier, surdinas e descargas (Esquina da Av. Maurício Sirotski com a Gov. 

Walter Jobim, na sinaleira do Patronato) – patrocina o programa. 

 (22) Ferragem Barão (Av. Rio Branco) – patrocina o programa. 

 (23) Agropecuária Irmãos Wiethan (BR 287, descida do Passo da Ferreira, próximo a 

Ulbra) – patrocina o programa. 

 (24) Sperandil, Agropecuária (Saída para São Sepé, antes do trevo da Uglione) – 

patrocina o programa. 

 (25) Nascente Comércio e Serviço/Poços Artesianos (Rua Venâncio Aires, 71, 

esquina Ana Néri, Passo da Areia) patrocina o programa. 

 (26) Farmácias Reni – patrocinam o programa. 

 (27) Madeireira Sobal (saída para São Pedro do Sul, antes da Vila Schimidt) – 

patrocina o programa. 

 (28) Banco do Brasil – patrocina o espaço do sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Santa Maria. 

 (29) GP Pneus (saída para São Sepé, 150 m após o trevo da Uglione – patrocina 

esportes. 

 (30) Márcia Zappe Advogados (somente telefones) – patrocina o programa. 

 (31) Funerária Cauzzo – patrocina obtuários. 
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 (32) Arroz Primo Berleze (engenho junto ao castelinho) – patrocina hora da oração o 

programa. 

 (33) Casas Eny – patrocina o programa. 

 Euclides (Itararé) – informa a temperatura. 

 

 

3.2.2 GRADE DO PROGRAMA 

 

INÍCIO FINAL 
NOME 

CONTATO 
EMPRESA OBSERVAÇÕES 

4h00 4h 13min   Abertura com sons. 

4h 13min 4h 14min   Acontecimentos que marcaram o dia. 

4h 14min 4h 27min  

 Manchetes da Polícia e manchetes 

gerais do Jornal Diário de Santa Maria e 

Jornal Zero Hora. Cita os nomes dos 

contatos: policiais, telefônica, Polícia 

Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária 

Federal, Polícia Civil, Bombeiros, 

agente penitenciário, Pronto Socorro do 

Hospital de Caridade, Protege, SOS 

Unimed, PA do HUSM, frentistas que 

estão de plantão na noite. 

4h 27min 4h 33min   Quadro musical. 

4h 33min 4h 36min   Patrocinadores. 

4h 36min 4h 38min  

 Telefonema Posto Padoin, na Av. Gov. 

Walter Jobim (Paulo, Cláudio, Mário ou 

Marcelo) informa a temperatura.  

4h 38min 4h 40min Guinga  Por telefone, Bairro Dores, temperatura. 

4h 40min 4h 45min   Patrocinadores. 

4h 45min 4h 47min 
Joelci ou 

João 

Posto 

Padoin  

Por telefone, informa a temperatura em 

Camobi. 

4h 47min 4h 59min   Patrocinadores. 

4h 59min 5h 05min   Informe de notícias da polícia – Jornais. 



18 

 

5h 05min 5h 10min 
Roberto  

Pezzi 

 Comentário – Alimentação e saúde, 

qualidade de vida. 

5h 10min 5h 14min   Patrocinadores 

5h 14min 5h 17min 
Neivanir 

Fontana  

 Comentário – Violência Doméstica. 

5h 17min 5h 23min   Patrocinadores. 

5h 23min 5h 26min Douglas 
Farmácias  

Reni 

Por telefone – Patrocinador. 

5h 26min 5h 28min   Informações referentes ao futebol 

5h 28min 5h 39min 

Antonio 

Conrad C. 

Oliveira 

 Por telefone, conversa informal 

(previsão do tempo e economia). 

 

5h 32min 5h 44min  
 Manchetes policiais – já lidas 

anteriores. 

5h 44min 5h 45min   Patrocinadores. 

5h 45min 5h 49min Chico Sosa  Quadro – Janela cultural. 

5h 49min 5h 56min 
Viviana 

Fronza 

 Por telefone – informações sobre 

futebol. 

5h 56min 5h 58min  

 Patrocinadores, Resultado da loteria. 

Manchetes policiais – as mesmas 

anteriores. 

5h 58min 6h 03min 
Viviana 

Fronza 

 Por telefone, quadro Agenda e Gerais. 

 

6h 03min 6h 07min   Temperatura e tempo. 

6h 07min 6h 08min 

Padre 

Bertillo 

Morsch 

 Quadro Momento de oração. 

6h 08min 6h 20min  

 Patrocinadores, horário, tempo, 

temperatura, lua, dia, sol, estação do 

ano, manchetes policiais – as anteriores. 

6h 20min 6h 24min   Patrocinadores. 

6h 24min 6h 24min  
 Patrocinadores, horário, tempo e 

temperatura. 
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6h 24min 6h 28min 

Pedro 

Fábio 

Machado  

Sindicato 

dos 

Trabalhado

res Rurais 

de Santa 

Maria 

Espaço gravado. 

 

6h 28min 6h 30min   Obituários e missas. 

 

 

3.3  O JORNALISTA 

 

Filho de um industriário, Fernando Adão Schimidt nasceu em 3 de outubro de 1935, 

em Venâncio Aires(RS). É casado com Maria Vardereza Cezimbra Schimidt, professora 

universitária aposentada, com a qual tem três filhos: Neila Beatriz Schimidt, Luiz Fernando 

Schimidt e Maria Cristina Schimidt, que lhe deram quatro netos. 

 Iniciou em Santa Cruz do Sul, para onde se deslocava todos os dias de Venâncio 

Aires, a 1ª e 2ª séries do curso Técnico em Contabilidade no Educandário São Luiz, que na 

época chamava-se Escola Técnica de Comércio São Luiz, ingressou em 1952, permanecendo 

até 1953, ano que concluiu a 2ª série e solicitou sua transferência.  

 O Jornalismo e o rádio sempre foram as suas paixões. Sintonizava sempre a Rádio 

Nacional, do Rio de Janeiro e Farroupilha de Porto Alegre onde ouvia o programa Rádio 

Sequência, humorísticos, noticiários e programas de auditórios.  

 Tornou-se correspondente esportivo do jornal Folha Esportiva, de Venâncio Aires, e 

também do jornal Correio do Povo, de Porto Alegre.  

 Quando completou 18 anos, em 1954, veio para Santa Maria onde serviu o exército 

no 7º Batalhão de Infantaria Blindada (7º BIB). Fez concurso para o Banco da Província, onde 

atuou até 1960. Durante o período que trabalhou como bancário, também foi repórter do 

extinto “Diário do Estado”, jornal local, que circulou de 1950 a 1958.  

 Como não havia curso de Jornalismo em Santa Maria, o jornal fez um concurso para 

que pessoas, mesmo sem o diploma, atuassem como jornalistas na empresa. Schimidt 

escreveu três artigos e foi aprovado como funcionário do jornal, trabalhando dois anos no 

periódico. Após ingressou na Rádio Imembuí, onde fez um programa aos domingos pela 
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manhã, intitulado Informativo Rural, que mais tarde passou a chamar-se O Grande 

Informativo Rural. 

 A emissora atingia toda a região central, não havendo outras rádios nos municípios 

próximos como Formigueiro, Faxinal do Soturno, Júlio de Castilhos, Tupanciretã, São Sepé, e 

São Gabriel. 

 Completou em Santa Maria, à noite, o seu curso de “contador”. Quando abriu o 

Curso de Economia na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), fez o vestibular, 

ingressando na primeira turma da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas de Santa 

Maria, na qual se formou. 

 Seu primeiro contrato na Rádio Imembuí foi em 1969. Ingressou fazendo redação do 

noticiário nas manhãs de domingo, um jornal de cidade e campo, apresentado por Cláudio 

Zappe e Paulo Gilberto.  

 Em pouco tempo, já fazia a locução comercial no programa de maior audiência da 

Imembuí, “Alvorada na Fazenda”, comandado por Ivory Gomes de Mello, o “Cerejinha”.  

 Trabalhou com o popular “Cerejinha”, num período de quatro anos, quando houve 

problemas entre a emissora e Ivory, em 1986, ano que encerrou seu programa marcando a 

saída definitiva do “Cerejinha” no rádio de Santa Maria.  

 Schimidt foi convidado a substituir o antigo apresentador, porque já fazia 

participação com inserções naquele programa, como anunciar o horário do trem, que estava 

sempre atrasado e não partia da estação sem antes da chegada de outro. Conta que ninguém 

pegava ou esperava o trem sem antes ouvir o “Cerejinha”.  

 Este programa era de grande utilidade pública também para os taxistas que faziam 

filas, na gare, no final da Avenida Rio Branco, à espera de passageiros que vinham no trem. 

Os motoristas mantinham seus rádios ligados para ter certeza do horário de chegada do trem, 

aumentando assim a audiência da emissora. 

 A seguir, passou a apresentar um programa no mesmo turno e, mais tarde, ganhou 

outro, diário, às sete horas da manhã, chamado “Sermão na Estrada”. Por ser um trabalho com 

redação bem elaborada, como diz ele, foi convidado para trabalhar como chefe de notícias. 

 Criou o Programa Madrugada Alegre, feito para adolescentes, onde o ouvinte 

mandava um recado, através de carta, e a moça devolvia com uma quadrinha para o 

namorado, como exemplificou Schimidt: “Mandei fazer um relógio da casca do caranguejo, 

para contar as horas e os minutos que não te vejo.” A moça respondia: “Alecrim da beira 

d’água, da folhinha cai-cai, que mocinho bem bonito para ser genro do papai.” E, naquele 
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tempo, o namorado ou a namorada era chamado de admirador ou admiradora. O programa 

chegou a receber de trezentas a quatrocentas cartas por semana, permanecendo por quase três 

anos no ar.  

 

3.3.1 FAMÍLIA 

 

 Quando veio de Venâncio Aires, foi morar na Rua Venâncio Aires. Lá conheceu 

Maria Vardereza Cezimbra, vizinha com a qual conversava seguidamente. Ambos fizeram 

vestibular para Economia na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), passaram e 

iniciaram o namoro. Hoje sua esposa, é com Maria Vardereza que sempre disponibiliza 

tempo, junto aos seus três filhos e os quatro netos.  

 

3.3.2 FORMAÇÃO 

 

 Iniciou o Curso de Técnico em Contabilidade, 1º e 2º séries na Escola Técnica de 

Comércio São Luiz em Santa Cruz do Sul, terminando o curso em Santa Maria. Formado em 

Economia, pela Universidade Federal de Santa Maria, e professor de Economia na UFSM, na 

década de 60, foi convidado a trabalhar na Prefeitura de Santa Maria, como diretor da 

Secretaria da Fazenda. Mais tarde, assumiu as secretarias de Administração e de Obras e 

Viação.  

 Schimidt admite que a profissão de radialista o ajudou a entrar na política.   

 

3.3.3 O DIA 

 

 Schimidt vai para cama às 20 horas e levanta todos os dias entre 1h30min da 

madrugada, com exceção dos sábados e domingos, que são os dias em que não realiza o 

programa na rádio.  

 Realiza o levantamento de notícias até o horário de saída para a rádio, via telefone e 

internet.  

 Quatro horas da madrugada inicia o seu programa, espaço que foi comprado por ele 

da rádio, e vai até as 6h30min. Após o término, participa da programação normal, porque 

também é funcionário da Rádio Imembuí, trabalhando até as 11h30min.  
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 No início da tarde, faz contatos para venda de espaços publicitários para o seu 

programa.  

 Schimidt incentiva algumas pessoas que o ajudam durante o horário de seu 

programa, com um cachê, como Viviana Fronza, que faz um quadro de esporte.  

 Conta também com um rapaz (nome da fonte não pode ser veiculado), que vai todos 

os dias até a Polícia Civil, para lhe repassar as ocorrências que aconteceram durante a noite. 

 Além de suas fontes, o radialista usa as manchetes policiais de dois jornais da cidade, 

o Diário de Santa Maria e A Razão, de Porto Alegre utiliza a Zero Hora que circula em Santa 

Maria. 

 De posse de todo este material, relata: “Se eu for divulgar todos os boletins de 

ocorrência do final de semana, passaria o resto da manhã falando e o chefe me despediria”, 

avalia. Seleciona o material usando os critérios de noticiabilidade e redige as notícias de 

maior relevância, que tenham maior impacto em seus ouvintes e as apresenta com seus 

detalhes.  

 Schimidt auxilia as pessoas que fazem, esporadicamente, quadros durante o seu 

programa. Mantendo-se sempre atualizado com as notícias de “última hora”. 

 

3.3.4 DEFINIÇÃO DA PESSOA 

 

 Schimitão se considera um sujeito alegre, humilde, responsável, amigo dos amigos, 

bom esposo, pai e avô, tendo como maior orgulho os muitos amigos. “Faço o máximo para 

mantê-los” destaca.  

 O que o deixa emocionado é quando tem que dar a notícia de algum acidente de 

trânsito com vítimas fatais.  

 Não divulga os casos de suicídios, pelo motivo de não deixar a família humilhada. 

 A injustiça é o que mais incomoda Schimidt. 

 Para chegar à idade que está com todo o vigor de trabalhar, levantar cedo e tudo 

mais, ele administra bem, principalmente sua alimentação, comendo verduras e frutas. Não 

fuma e não bebe, como bebia antigamente, destilados, quando mais jovem. Dormir e levantar 

cedo faz parte de sua rotina. 

 Schimidt se lembra de quando, nos anos 70, sua esposa ganhou uma viagem aos 

Estados Unidos, buscando aperfeiçoamento profissional, por um período de três anos. Foi 

junto e aprendeu a organizar-se como, por exemplo, agendar-se para toda a semana. 
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 Com disponibilidade de tempo, fez uma reflexão sobre tudo que já tinha feito na 

vida, mudando radicalmente os seus valores. 

 Tem admiração pelos antigos artistas que faziam teatro, comédia, novelas e muito 

mais, no rádio. Como exemplo cita Paulo Gracindo e Brandão Filho, que influenciaram o seu 

trabalho em rádio. 

 Considera-se imparcial quando comenta alguma notícia. Procura desvincular-se de 

tudo, para sua opinião não ferir esta ou aquela pessoa, nunca leva seus comentários para a 

parte pessoal. 

 Obs.: A transcrição acima faz parte da entrevista realizada com o Sr. Fernando Adão 

Schimidt no dia 27 de agosto de 2009, pela manhã nas dependências da rádio Imembuí. 

 

3.3.5 NA POLÍTICA 

 

 Em 1964, Schimidt assumiu como vereador suplente, pela primeira vez na Câmara 

de Santa Maria, Partido Social Democrata, como último colocado da bancada. 

 Em 1967, eleito Presidente da Câmara de Vereadores da cidade. 

 Após 30 anos nos bastidores, retornou ao Legislativo Municipal em 1993, novamente 

como suplente, com a renúncia de José Manuel Silveira Filho. Assumiu a vaga em definitivo 

e, em seis anos, apresentou 341 projetos de lei, com 7 aprovados. No total, 6 referiam-se a 

mudanças de nome de logradouro, com proposta protocolada em disciplinar à denominação de 

nomes de logradouros públicos. 

 Schimidt é autor do projeto que institui para Santa Maria o título de “Cidade 

Cultura”, com reconhecimento até hoje. 

 1966 

   1618 Denomina 'Amadeu Weinmann' uma rua de uma vila da cidade. (Vila 

Waldemar Rodrigues da Silva). 

 1968 

   1707 Institui para Santa Maria o título de Cidade Cultura e dá outras providências. 

   1716 Modifica o artigo 1º da L.m. 1273/67. 

              1720 Altera o artigo 3º da L.m. 1020/62, que cria o Conselho Municipal de Turismo 

e á outras providências. 

 1725 Fixa em 21, o número de Vereadores, da Câmara de Vereadores Municipal de 

Santa Maria. Retirado. 
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 1770 Dá nova redação ao artigo 16 da L.m. 1250/66. 

 1969 

   1775 Denomina 'Passo da Areia' uma rua da cidade, e dá outras providências. 

 1776 Denomina 'Santa Terezinha de Jesus' um logradouro da cidade. 

 1994 

              4881 Disciplina a denominação de logradouro na Zona Rural de Santa Maria e dá 

outras providências. L.m. 3802/94. 

 4957 Disciplina a denominação de salas de aula em Escolas Núcleo e dá outras 

providências. L.m. 3849/94. 

 4984 Autoriza o Poder Executivo a criar o estacionamento privativo para edifícios 

em condomínios e dá outras providências. Vetado. Mantido o veto. 

 4991 Define a construção de calçadas em Santa Maria e dá outras providências. 

Arquivado. 

              4992 Altera o ítem 5, do artigo 1, da Lei Municipal 1463/70, que regulamenta a 

concessão de título de utilidade pública. L.m. 3895/95. 

    1995 

     5018 Dispõe sobre a situação dos servidores municipais em relação às áreas 

emancipadas do Município e dá outras providências. 

    5020 Dispõe sobre a destinação de prédios de escolas municipais desativadas e dá 

outras providências. Arquivado. 

    5027 Destina local para a colocação de monumentos em homenagem ao escritor e 

militar Santamariense João Cezimbra Jacques e dá outras providências. L.m. 3917/95. 

     5028 Institui a zona de planejamento 1 no Plano Diretor de Santa Maria e dá outras 

providências. Arquivado. 

    5034 Institui prêmios Dr. Francisco Alvares Pereira e João Domingos Parro, a serem 

conferidos ao produtor agropecuarista do ano e ao pequeno produtor rural do ano 

respectivamente e dá outras providências.  

    5037 Disciplina o trânsito de bicicletas e dá outras providências. 

    5039 Institui a medalha coração do Rio Grande a ser conferida a personalidades 

internacionais, federais e estaduais e dá outras providências. 

    5058 Disciplina a realização de pedágios no Município de Santa Maria e dá outras 

providências. Arquivado. 
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 5075 Disciplina a denominação de logradouros públicos no Município de Santa 

Maria e dá outras providências. L.m. 3939/95. 

   5079 Autoriza a divulgação das atividades dos Poderes Executivo e Legislativo no 

Município de Santa Maria e dá outras providências. L.m. 3952/95. 

   * 5052 

   * 5088 

   * 5092 

   1996 

   5126 Autoriza a instalação de caixas coletoras de correspondências e a venda de 

selos no interior dos veículos de transporte coletivo do Município de Santa Maria – Conselho 

de Transportes. 

    5127 Autoriza a instalação de sistema de som nos veículos de transporte coletivo do 

Município de Santa Maria e dá outras providências. Conselho de Transportes. 

    5132 Disciplina, define normas e centraliza objetos e documentos perdidos e achados 

no Município de Santa Maria e dá outras providências. Aprovado em 13/06. 

    5133 Autoriza a decretação de Estado de Calamidade Pública Rural pela ação de 

predadores e dá outras providências. Aprovado em 14/05. 

    5152 Cria o Corpo de Voluntários no Município de Santa Maria e dá outras 

providências. Aprovado em 11/06. 

   5154 Dispõe sobre o artigo 56, da Lei Orgânica do Município de Santa Maria e dá 

outras providências. Ver. Ony em 07/05. 

   5181 Denomina Anselmo Saldanha Loch, uma rua existente entre as ruas Castro 

Alves e Fernandes Vieira,  margeando um arroio e o aterro da RFFSA, no bairro Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro. Aprovado em 13/06. 

    5218 Denomina Felice Beltrame uma rua do Bairro Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, nesta cidade e dá outras providências. 

 

3.4 O JORNALISMO NO PROGRAMA 

 

 A estrutura da notícia no jornalismo moderno é definida como um relato de uma 

série de fatos considerados importantes ou interessantes para a sociedade, que são os que têm 

maior relevância e destaque entre os acontecimentos diários, com isso a informação não é 
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tratada como um simples narrar dos acontecimentos, mas sim expô-los, reunindo interesse, 

sensação, atualidade e veracidade nas informações fundamentais. 

 Fernando Adão Schimidt usa o rádio comercial, por ser um veículo popular, e cria 

um elo entre indivíduo e a coletividade para que sejam vendidos os produtos do “fazer 

modas”, mobilizar e informar as massas, mostrando em seu programa que é possível, nesta 

forma de divulgação, fazer com que pessoas sintam-se ativas perante a sociedade, como 

escreve Lage (2002). 

A mensagem é codificada e, através do canal, vai da fonte ao receptor. 
Ressalvamos o fato de que o sistema produtor de notícias não é, em sentido 
absoluto, uma fonte, mas um codificador inteligente, dotado de competência 
definida para intervir na mensagem, ao codificá-lo; o receptor não é único, mas 
plural, indefinido e atuante. Fonte e receptores estão imersos no meio social. 
(LAGE, 2002, p.24) 
 

 As notícias que vão ser veiculadas no Programa são selecionadas entre as diversas 

obtidas através do próprio apresentador, que se põe no lugar de gatekeeper, (conceito de 

selecionador estabelecido por Kurt Lewin, em 1947), que decide o que irá noticiar ou não, se 

poderá comover, motivar, revoltar, conformar, agredir ou gratificar os seus ouvintes. Para 

isso, exige-se uma postura ética e distinta do responsável pelas informações escolhidas, 

importando se a notícia é de interesse para ser veiculada e como será ressaltada dependendo 

do grau para o interesse coletivo. 

 Para que aconteça a veiculação da notícia, há uma determinação dos acontecimentos 

pelo produtor, do que será divulgado, tornando-se notícia, a partir de um patamar de 

transmissão que o selecionador aplicar em qualquer caso considerado importante. Um dos 

elementos que deve ser considerado na utilização da informação por parte da audiência é a 

necessidade de orientação dos consumidores de mídia como se refere Alsina (2009.p.91): “Os 

indivíduos têm vontade de controlar o que acontece no mundo e sentem a necessidade de 

terem uma informação útil para a vida diária”.  

 Alguns acontecimentos podem não ter muita importância para algumas pessoas, mas 

para algum grupo reduzido, podem ser de extrema significação e talvez não tenha o 

tratamento adequado da mídia. E com este interesse o apresentador do programa leva ao ar, 

dando às notícias o seu destaque merecido, sabendo da grande necessidade do pequeno grupo 

e do interesse dos demais.  Lage(2002.p.26) enfatiza que: “Não basta ser verdadeiro; é 

preciso parecer.” Então são primordiais que as informações sejam precisas, as fontes sejam 

confiáveis e fidedignas e o trabalho de quem as noticia seja o mais detalhado possível.  
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3.4.1 LEAD 

 

 O apresentador do Programa Alvorada – A Cidade Acorda Bem Informada usa o lead 

como forma de compromisso e fidelização às citações para compreensão de seus ouvintes. 

Conforme ele, “o rádio hoje tornou-se um mercado competitivo e o ouvinte está cada dia mais 

exigente”. 

 Esta idéia vem ao encontro do que diz Baggio, gerente de Jornalismo da Rádio 

Gaúcha de Porto Alegre: 

Em todas as redações de jornal, televisão ou rádio, há uma busca permanente pelo 
aprimoramento profissional. Temos que ser ágeis, competentes, inquietos, sem 
perder a calma e o conteúdo. Embora contraditório, a velocidade da informação tem 
que ter a cautela da precisão. O “furo” tem que vir do tiro certo, da fonte segura, da 
informação que não será contestada. A adrenalina é a notícia que tem que ser 
apurada num minuto e, no minuto seguinte, ser divulgada. Feito isso, já saímos 
atrás de outra notícia, porque o rádio é assim: dinâmico e insaciável.(BAGGIO 
apud KLÖCKNER, 1997. p.18) 
 

 “Schimitão”, como é carinhosamente conhecido, usa critérios de noticiabilidade para 

a seleção de suas principais e mais importantes notícias do dia, apura a atenção de seus 

ouvintes no que se refere aos acontecimentos das últimas horas na cidade, detalhando em 

outro bloco o complemento das informações. E para que um relato tenha maior destaque, não 

basta noticiá-lo simplesmente, mas deve haver o interesse de quem irá ouvir, e para que isso 

se torne possível, existe o lead, que na síntese acadêmica de Laswell, informa quem fez o quê, 

a quem, quando, onde, como, por quê e para quê.  

 O lead, que é a síntese da notícia é citado no primeiro parágrafo, relatando o fato 

principal da história, onde também pode haver outro tipo de informação que atraia a atenção 

do espectador no desenvolver da história a ser ventilada. É a primeira proposição de uma 

notícia radiofônica. Como a apresentação noticiosa no rádio é considerada do ponto de vista 

sintático, menos complicada do que nos impressos, as referências são as frases curtas com as 

notações principais, descartando os dados de menor relevância, continuando a ser o ponto 

forte do rádio a rapidez da veiculação. 

 

3.5 O JORNALISMO POLICIAL NO PROGRAMA ALVORADA A CIDADE ACORDA 

BEM INFORMADA 

 

 As pessoas acordam pela manhã querendo saber as notícias, o que acontece na sua 

cidade e no mundo, escutam rádio, leem jornais e veem televisão. Atualmente, também 
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navegam na internet para manterem-se informadas, consumindo o que chamamos de 

mercadoria especial, a notícia, que de maneira especial vamos abordar a policial. 

 O Jornalismo policial mostra o cotidiano, sendo um espelho refletor da realidade dos 

acontecimentos. É uma editoria focalizada no desempenho de instituições responsáveis pela 

administração das infrações legais dos cidadãos, que difere-se das demais pelo poder de 

repercussão perante a população e nos termos específicos usados na área de polícia na 

elaboração das reportagens.  

 A reportagem ou notícia policial é comprometida em divulgar e identificar as 

ocorrências que produzam impacto à população. Não é conhecida ainda uma trajetória 

histórica de jornalismo policial no Brasil, o que ainda está para ser feito. No entanto, é um 

assunto que desperta a atenção da mídia, atraindo um apetite do rádio e jornais diários, 

fidelizando uma gama de público muito grande e despertado a curiosidade de novas 

informações para a sociedade.   

 No Programa Alvorada – A Cidade Acorda Bem-Informada, seu apresentador e 

também editor usa a editoria policial como carro-chefe de sua programação matinal, 

transmitindo a mensagem que o seu público fiel quer ouvir, que é a informação, a realidade 

pública e cotidiana do que aconteceu nas últimas horas na cidade de Santa Maria. 

 Alsina destaca a relação do contrato de fidelização entre o comunicador, mensagem e 

os receptores, legitimando o reforço do papel social da mídia.  

 Precisamos levar em conta que, em qualquer relação comunicativa, são estabelecidos 

uma série de contratos pragmáticos com os destinatários para que eles façam o uso adequado 

do discurso, do ponto de vista do comunicador. O destinatário saberá qual é o intuito da 

mensagem, como pode ser usada e também os efeitos que pode gerar. (ALSINA, 2009. p.47). 

 A conquista da audiência é a necessidade da emissora, e para que isso aconteça tem 

que existir permanentemente a preservação da credibilidade, aspirações e o interesse por parte 

dos que a escutam, dependendo também da competência dos profissionais que atuam nas 

editorias. E é com o pensamento voltado para o seu público, sempre fiel que o apresentador 

procura sempre a melhoria e inovação em sua programação diária. Schimidt diz que, “A 

polícia atrai a atenção das pessoas e sabendo deste interesse, procuramos dar ênfase especial 

na programação, porque se não divulgarmos estaremos perdendo audiência”.  

 A notícia policial é responsável pela principal editoria do programa de Fernando 

Adão Schimidt. Para coletar as informações da cidade de Santa Maria, ele começa o seu dia a 
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1h30min da madrugada de segunda a sexta-feira, iniciando com o levantamento dos 

acontecimentos através da internet e dos telefonemas. 

 Suas fontes de informações são profissionais da Guarnição do Corpo de Bombeiros, 

Polícia Civil, hospitais, Polícia Rodoviária Estadual e Federal, Brigada Militar, Pronto 

Socorro infantil e adulto, Hospital de Caridade, Protege, SOS Unimed, Hospital Universitário 

de Santa Maria e agentes penitenciários que se encontram em seus locais de trabalho, que o 

informam dos fatos de maior relevância das últimas horas. 

 Fernando Adão Schimidt usa de sua influência e a experiência vivida nos meios de 

comunicação, para o caso de acontecer de as notícias não estarem completas e para que sejam 

divulgas na íntegra, recorre aos amigos e colegas de outras emissoras radiofônicas, ou dos 

jornais, Diário de Santa Maria e A Razão para que sejam completadas. Existe uma troca de 

informações quando algum destes veículos também não possui o teor de alguma matéria. 

 Às 4h30min são apresentadas as principais manchetes policiais. Das 5h15min às 

6h05min a notícia é divulgada na íntegra, uma média de 50 minutos de duração. Finalmente 

às 5h50min há uma repetição das principais manchetes, com duração em média de 5 minutos, 

é quando usa os critérios de noticiabilidade e os valores/notícia para apresentar o que é 

importante, controverso, dramático, geograficamente próximo, culturalmente pertinente, 

imediato e o que é imediato para seu público alvo. 
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4. METODOLOGIA 

 

 Os procedimentos e técnicas que foram utilizados na pesquisa foram: 

a) Analise dos resultados do conteúdo obtidos através da história oral realizada em 

entrevista com o apresentador, suas experiências de vida, e o material coletado 

do veículo de comunicação, objeto usado no estudo.   

b) Recorte, coleta e analise do conteúdo do programa estudado no veículo de 

comunicação descrito, com as suas características, técnicas de produção, aquisição de 

informações, rotinas de produção, fidelização e credibilidade do programa com seu público 

que é considerado o programa de maior acesso durante o horário da emissora.  

c) Pesquisa, com o objetivo de conhecer os sentidos do trabalho construído pelo 

apresentador, também foi usado métodos quantitativos para coletar e analisar os seus hábitos 

de discursos, e montado um trabalho através de métodos qualitativos para coletar e analisar os 

materiais coletados durante a pesquisa.  

d) Observado e entrevistado o radialista criador do programa. 

e) Gravação do programa vários dias, para analisar o seu conteúdo, no que se refere 

à editoria policial, os critérios de noticiabilidade e valores/notícia, veiculado durante a 

programação, valores do quadro teórico projetado dentro do programa, a informação 

cotidiana, utilidade, organização de rotina e a formação de agenda.  

 

4.1 ORALIDADE 

 

 História oral é narrar, ver, ouvir e dizer. Muito antes de se fazer um discurso escrito, 

é necessário ouvir para depois escrever para a posteridade.  

 O relato oral atravessa os séculos conservando uma das maiores fontes humana do 

saber e é tão antiga quanto à própria história. Existem registros de história oral na China há 

mais de três milênios em que escribas da dinastia Zhou coletavam histórias do povo que iria 

servir aos historiadores dos tempos futuros. 

 Existem experiências também na Idade Média, de registros de oralidade como forma 

de expressão popular, que ficava na responsabilidade dos escribas e religiosos letrados, a 

guarda, compilação, redação dos textos e a difusão da cultura.  
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 Baseado nas escritas, o Império Romano devido a imensidão territorial conquistada, 

culturas diferentes, necessitava de uma burocracia que desse credibilidade e controle de suas 

terras. Então a história necessitava de registros escritos dos domínios. 

 Acontece o nascimento da união da necessidade de narrativa das experiências de 

pessoas junto com a tecnologia e os meios de comunicação em avanço, depois da Segunda 

Grande Guerra, a História Oral, com critérios para que se diferenciem das formas devidas de 

entrevistas. 

 A repercussão pública de experiências gerou a necessidade de registros, vinculando 

assim à história oral. Mas foi com aceitação pública que ela tornou-se sucesso, para que se 

determine e seja realmente um registro oficial. 

 Pelo interesse público, a história oral pode ser taxada de revolucionária, chamando a 

atenção para fatos e histórias de interesse coletivo, sendo um sistema de característica de 

leitura mundial. 

 Na modernidade, o processo de divulgação significativa da imprensa também 

demorou a ser o que hoje não é mais considerada como uma simples prática de registros, 

arquivamentos ou substituição de documentos, mas sim de caráter democrático com alcance 

coletivo, existindo um comprometimento maior do que responder “história oral de quem, para 

quem, como e por quê?”.  

 Com sentido público, a história oral é apoiada por pessoas dedicadas e interessadas 

na vida social, auxiliada pelo setor acadêmico, ela contribui para o conhecimento através de 

interpretações de documentos de pessoas de outras épocas para sua divulgação nos meios 

populares. 

 A história oral é considerada uma metodologia de trabalho, onde o oralista tem que 

tornar-se a passagem do verbal para o escrito, fazer a transcrição, colocando em condição de 

registro no nível do estudo, nascendo à consciência social.  

 Para se definir a história oral, entra-se em um tema complexo e de difícil 

interpretação, quase impossível precisar o seu significado, porque essa prática é renovada a 

cada dia com aparelhos eletrônicos, com fundamentos dinâmicos e criativos, passando para 

uma dinâmica discutível de conceituação, onde passa por gravações ou vídeos de narrativas 

destinadas a recolher testemunhos de pessoa para pessoa, as lembranças, comentários, 

memórias de fatos e impressões sobre acontecimentos, resultando num recurso moderno onde 

se elabora documentos e arquivamentos dos estudos realizados. 
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 A captação de registros eletrônicos faz parte da história oral, que são analisados 

posteriormente para os estudos de identidade e memória cultural, sendo uma alternativa de 

estudo da sociedade depois de transformados em textos escrito, desde que exista um prévio 

projeto para tal procedimento e mantenha um compromisso de registro permanente, onde 

futuramente outras pessoas possam usufruir de diferentes maneiras. 

 A disponibilização para o consumo social é uma das prerrogativas do processo, e é 

considerado um erro manter os registros em domínio próprio. Deve-se transformá-lo em 

patrimônio social e manter os compromissos de sua publicidade. 

 Para se realizar um projeto de história oral são necessários três elementos 

fundamentais, onde um não fará sentido sem o outro, que são: o entrevistador, entrevistado e 

o material para a gravação. Necessita também de um coordenador, podendo ser o executante 

do processo, que assume toda a responsabilidade das tarefas. 

 A razão da história oral é a presença do passado no presente das pessoas, garantindo 

sentido a vida social dos depoentes e dos leitores, fazendo com que eles façam parte do 

contexto em que vivem. 

 Para Meihy(2005), a história oral implica na percepção do passado como 

continuidade do hoje. 

Atualmente, a história oral já se constitui em parte integrante do debate sobre a 
função do conhecimento social e atua em uma linha que questiona a tradição 
historiográfica centrada em documentos oficiais. Por isso, a história oral hoje é 
parte inerente dos debates sobre tendências da historiografia contemporânea ou da 
história do tempo presente. (MEIHY, 2005, p.19) 
 

 E é nesse contexto que os depoentes e leitores começam a perceber a sequência 

histórica, passando a se sentir parte do contexto em que vivem, garantindo o sentido social da 

história oral como presença do passado em suas vidas, dentro das manifestações de um 

projeto elaborado que deve atingir um objetivo previsto. 

 Não podemos pensar que tudo o que é sonoro ou que venha da fala das pessoas é 

considerado história oral. Por isso tem que se ter a preocupação em entender no que diz 

respeito ao assunto, como a oralidade e as fontes orais.  

 Não se considera como história oral as declamações de poemas, leituras e 

representações de peças teatrais, cartas ou mensagens, orações e declamações, que consistem 

em expressões da oralidade no seu sentido amplo. 

 A derivação da história oral parte da premissa de que o processo pode ser circular, 

tanto partindo da parte oral da palavra, tornando-se um documento escrito, ou derivar da parte 

escrita para ser questionado publicamente, passar pela fase oral e finalmente para a escrita, 
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ganhando objetividade de qualquer outro documento já escrito, ganhando foros de documento, 

porque do oral ao escrito existe uma mudança no estado da palavra. 

 Para se ter a idéia da oralidade e das fontes orais, temos que notar que a oralidade 

compreende um conjunto amplo com expressões verbais, onde se tem a manifestação sonora, 

dizendo-se que é um repertório dos sons humanos.  

 Enquanto que as fontes orais não são nada mais do que nossas “fontes” de registro, 

porque foi registrado mecanicamente em nossos equipamentos de captação, sendo os frutos de 

nossos projetos de pesquisa ou estudo e de nossos bancos de entrevistas. 

 Outro conceito para história oral baseia-se em todo recurso que arquiva alguma 

manifestação da oralidade, como entrevistas, gravações de músicas, gravações sonoras de 

ruídos e que é preservado para constituir-se em uma fonte de pesquisa e consulta de 

informações. 

 Existe a necessidade da história oral para dar voz aos setores populares e prova que 

não é um modismo ou uma onda passageira, porque seu fundamento científico baseia-se no 

movimento da participação e conscientização da cidadania, dando explicação e sentido a uma 

cultura social. E como a história oral é uma garantia de uma continuidade de gerações, e as 

pessoas gostam de histórias, torna-se uma humanização da vida social e cada dia aumenta a 

adesão de pessoas com projetos e desejos de registrar personagens e cotidiano, guardar para 

que seja consultados e levados adiante o conhecimento e a própria vida coletiva. 

 Meihy comenta que existe possibilidade de usar história oral quando não existe 

documentação. “Para se fundamentar documentalmente uma história oral, existe três 

possibilidades que são: quando não existem documentos, quando existem versões diferentes 

da história oficial e quando se elabora uma “outra história”. (MEIHY, 2005, p. 28) 

 Em casos de censuras, políticas governamentais, o desligamento cultural, queima de 

arquivos que tem como exemplo documentos da época da escravidão, não foram feito 

registros, é creditado à história oral a sua autenticidade, no caso a produtora dos documentos, 

tornado um desafio para a memória dos entrevistados para que com seus relatos, torne-se vivo 

e possível a credibilidade dos acontecimentos.  

 Também quando da inexistência de documentos, existe a necessidade dos 

historiadores criarem memórias e apelar para cartórios oficiais. 

 O estado da oralidade baseia-se na história com ou sem a documentação escrita, 

sendo alicerçados e mediados pelos registros tecnológicos como gravadores, filmadoras, 

telefone, fax, copiadoras reprográficas e computadores usados. 
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 Hoje a história oral depende obrigatoriamente dos meios mecânicos de auxílio que a 

tecnologia fornece para a captura de histórias pessoais. Equipamentos esses usados 

normalmente para entretenimento são utilizados e confiáveis para a preservação e 

memorização da documentação, valorizando a relação entre os mesmos, sendo um meio e 

nunca um fim. 

 É de suma importância no uso da tecnologia, como exemplo, que não se faça uma 

entrevista com uma pessoa somente através do telefone ou qualquer outro meio mecânico sem 

ter a presença humana, a relação direta pessoa com pessoa, tem que se ver nos olhos, ouvir, 

escutar as palavras e sentir a presença delas, porque o mais importante que se vai captar com 

nossos sentidos é a emoção de quem está narrando alguma coisa.    

 A história oral também é pesquisada fora dos meios acadêmicos, entre grupos e 

comunidades que se interessam na recuperação de sua memória e cultura, gerando diferenças 

em seus objetivos de trabalho. 

 No Brasil é condenável a existência de algumas experiências de empresas 

particulares que fazem pesquisas comercialmente, vindo acarretar discussões entre estudiosos 

e o contexto, mudando ou substituindo os ideais da pesquisa, visando o lucro e propaganda 

para de seu interesse, forjando resultados que não se caracterizam a história oral propriamente 

dita. 

 Quanto à história oral gerada nas academias, algumas pessoas acreditam que mantém 

um vínculo direto com a sociedade, e não se torna posse de uma comunidade.  

 Meihy cita a valorização das análises. 

Quando se valoriza o oral como fator decisivo para as análises, questões relativas à 
memória e à identidade despontam como caminhos indicativos dos exames sociais 
de todos os grupos. Como o discurso é um bem de todos, democraticamente, o 
instrumento mais elementar de expressão se presta a se tornar documento. 
(MEIHY , 2005, p. 36) 

 

 Quando se coloca em evidência como tema de estudo, grupo de excluídos se faz 

pelas vias indiretas de documentos escritos, fazendo uma análise “sobre” eles e nunca “deles”. 

Os documentos obtidos no processo de coleta exercem um papel de filtragem tendendo a 

considerar não os comportamentos dos indivíduos, mas enaltecendo nas pessoas entrevistadas 

os fatores socioeconômicos deles, já que a história oral existe como uma maneira de inclusão 

social. 

 Infelizmente existe no Brasil uma idéia deturpada com referência ao nivelamento 

social e cultural para as minorias analfabetas, silenciadas, empregadas domésticas, pobres, 

homossexuais, exilados e muitos outros grupos marginalizados pela sociedade.  
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 Mas a história oral tem gradativamente conquistado espaço e adeptos em mostrar 

como está se desenvolvendo hoje os projetos de luta em busca dos direitos das pessoas de 

viver e ter conhecimento de seu grupo e de outras etnias. 

 Portanto a história oral está sendo realizada sobre grupos menos contemplados pela 

história oficial. Mas com cuidado com quem está se propondo a fazer este tipo de trabalho, 

implicando motivos de ética de quem faz parte do processo. A definição de quem entrevista 

também é considerada uma parte importante, onde os aspectos gerais da relação entre as 

partes devem ser de colaboração mútua e valoriza o comprometimento público da oralidade. 

 O papel da história oral diante de um mundo globalizado pode ser impactante devido 

a fragmentação da individualidade, mas por este motivo ela ter que ser sempre social, para 

que as pessoas obtenham sempre a valorização da pessoa como pesquisado, e neste contexto 

vir a ter aceitação coletiva tanto nos meios acadêmicos como nos locais em que foram 

realizados os trabalhos, deixando sempre fluir a construção e formação das opiniões 

individuais. 

 É através do relato oral que as comunidades consideradas minorias culturais ou 

indiscriminadas, vêm encontrando o seu espaço para divulgar suas pessoas ou seu grupo 

através de relatos escritos, fazendo que tenha sentido social nas experiências relatadas. 

Também as pessoas de nível superior na hierarquia social, tem tido destaque como objeto de 

atenção, com enfoque de relatos não perceptíveis comumente. 

 Para a investigação, estudo de um projeto oral, é necessário a busca de dados e 

confirmar se vão servir ou não de referência verdadeira, estabelecendo-se critérios para a 

busca, por não se tratar simplesmente da interpretação de fatos ou busca de informações. 

 Tanto que nas histórias é imprescindível que o entrevistador se deixe levar pelos 

relatos, que podem até serem mentiras no sentido moral do termo, mas temos que 

compreender que talvez o motivo seja simplesmente ele não se lembre exatamente da 

informação dada, ou pode haver um equívoco. Isto irá variar, mas não comprometer o 

trabalho de pesquisa, porque se tornará relevante por ser uma narrativa trazida da memória do 

entrevistado.  

 Alguns autores definem que o uso da história oral como meio ou objeto central de 

estudo, não se esgota em busca de uma verdade, mas sim na experiência que terá na conclusão 

do projeto. 
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4.2 ANÁLISE DA NOTÍCIA 

 

 As informações que as populações obtinham na Idade Média eram disponibilizadas 

em decretos, proclamações e sermões em igrejas. Contos, histórias, feitos notáveis e literatura 

clássica eram transformados em cantigas que levavam décadas para cruzar a Europa, na voz 

dos trovadores.  

 Com a expansão das vias do comércio no século XIII, Oriente e Europa, as notícias 

começaram a ser levadas pelos navios mercantes que cruzavam o Mediterrâneo, iniciando 

novas técnicas. Temos como exemplo, as crônicas e histórias de vários povos que o 

navegador, mercador e explorador Marco Pólo descrevia com uma incrível riqueza de 

detalhes e emoção em suas narrativas, dos lugares por onde passava. 

 Inicia a atividade de alfabetização da população. As notícias e informações na época, 

manuscritas, já podiam ser pregadas nos muros para que fossem lidas pelas pessoas, 

dispensando os letrados que anteriormente as liam em voz alta para o público, e o mais 

importante é que as informações não provinham mais do duque ou do bispo e sim dos 

banqueiros e comerciantes. 

 O próximo passo deu-se com a colonização da América e a expansão do comércio 

oceânico, através de Vasco da Gama, onde a língua culta era o latim, usada por eruditos e 

padres. As cidades que não tinham expressão na Idade Média começaram a crescer e 

prosperar, com as línguas nacionais ganhando evidências, sendo impostas pelo centro do 

poder, ficando as províncias somente com seus pobres dialetos.  

 O início para a produção de uma notícia é um processo complexo, onde a produção 

alavanca-se com um acontecimento gerado através de fenômenos externos que permite 

também a participação do público através de cartas, telefonemas, gerando interação entre 

fonte, canal e receptor, fidelizando o sentido da palavra. Ou seja, a contextualização noticiosa 

de um acontecimento de interesse social. 

 Surge o primeiro periódico, com a publicação impressa regular e semanal, o Nieuwe 

Tijdinghen, em 1602, na Antuérpia, e os primeiros periódicos em alemão em 1609, o Relation 

aller fürnemmen um gedenckwürdigen Historien, em Estrasburgo, e o Avisa Relation oder 

Zeitung. Em 1615, e o Frankfurter Journal, primeiro periódico jornalístico, também semanal 

e em alemão, onde as primeiras notícias são da acumulação de capital mercantil.  

 Durante anos houve uma incansável luta política nos jornais entre a burguesia, Igreja 

e o Estado, onde a informação era apenas tema de análise dos publicistas, denúncias dos 
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panfletários e puxa-saquismo dos escritores cortesãos, até o aparecimento do rádio e do 

cinema. 

 A imprensa era confundida com o que mais tarde se chamaria de comunicação de 

massa, com aumento da área de serviços, eficácia publicitária, aumento das tiragens, 

horóscopos e quadrinhos. Nas palavras de Lage (2002.p.13): “a notícia terminaria sendo a 

matéria-prima principal, conformando-se a padrões industriais através da técnica de produção, 

de restrições do código lingüístico e de uma estrutura relativamente estável”. 

 

4.3 DECUPAGEM 

 

 TRANSCRIÇÃO MATÉRIAS POLICIAIS DO PROGRAMA “ALVORAD A – 

ACIDADE ACORDA BEM - INFORMADA” 

 

Observação: A transcrição das notícias está fielmente como foi ao ar. 

 

 01.02.2010 – Segunda-Feira 

 Das 4:41:17 às 4:53:52 totalizando 12 minutos e 35 segundos de matéria policial. 

 Às 6:11:02 às 6:16:16 resumo das matérias policiais anteriores, totalizando 5 

minutos. 

  Manchete:  

 Duas pessoas morrem em acidente de trânsito, uma na faixa para São Pedro e outra 

no Passo da Areia. 

  

 Furtos de veículos: 

 Jonathan Trindade da Silva registrou furto de uma camionete Fiorino Pick-Up, cor 

branca, ano 1992, fato ocorrido às quatro horas de ontem, na Rua Floriano Peixoto em frente 

ao Totem vestibular. 

 Também por volta das quatros de ontem foi furtado da rua Carlos Lang, no 

Patronato, próximo ao Avenida Tênis Clube, um automóvel Fiat Pálio Weekend, cor verde, 

ano e modelo 1997, pertencente a Christian La Corte. 

  

 

 



38 

 

 Apreensão de objeto: 

 Um pouco depois do meio-dia de sábado, agentes penitenciários localizaram um 

aparelho de telefone celular, na cozinha geral do Presídio Regional de Santa Maria. Segundo 

o agente que registrou a ocorrência, não foi possível identificar o proprietário do aparelho. 

  

 Embriaguês: 

 Às cinco horas e trinta minutos de sábado, uma guarnição da Brigada Militar 

encontrava-se no posto na Avenida Governador Walter Jobin, em atendimento a uma 

ocorrência de assalto, quando surgiu em alta velocidade um veículo Ford Fiesta, de cor 

vermelha, placas IHD-0253, que estava sendo conduzido por Rodrigo da Silva Bicca, que por 

muito pouco não atropelou um dos PMs que ali estavam. Com dificuldades, Rodrigo 

desembarcou do veículo e nele teve que ficar escorado para não cair. Foi realizado o teste do 

bafômetro e foi constatado alto índice de álcool no sangue. O motorista ainda teve o peito de 

ameaçar um dos policiais. Ele foi levado ao DPPA e liberado para responder inquérito na 

Delegacia de Trânsito. 

  

 Tentativa de furto, seguida de flagrante: 

 Fabiano da Silva Rodrigues vinte e sete anos, morador do loteamento Cipriano da 

Rocha, na COHAB Tancredo Neves, foi preso por populares às cinco horas e trinta minutos 

de sábado, quando tentava furtar um refletor da residência de Douglas Guaraci Soares da 

Fonseca, residente também na COHAB, na quadra 68. Fabiano foi autuado na DPPA e 

recolhido ao Presídio Regional de Santa Maria. 

  

 Furto de moto: 

 Na sexta-feira, por volta das dezesseis horas, foi furtada na Rua Venâncio Aires, em 

frente aos Correios, a motocicleta Yamaha, cor prata, modelo 2002, placas IKV-0506, 

pertencente a Rafael Laine. 

   

Tentativa de Homicídio; 

No início da madrugada de sábado, uma guarnição da Brigada Militar, foi até a Borges 

de Medeiros, esquina com a Antônio de Carvalho para atender uma ocorrência de tentativa de 

homicídio. No local encontraram Carlos Iran Pereira de Moraes, trinta anos, ferido por 
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disparo de arma de fogo no tórax e no braço direito. Carlos Iran disse que foi ferido por um 

homem de branco que não conhece. A vítima foi levada ao HUSM onde permanece internado. 

  

 Roubo e recuperação de moto: 

 Marcos dos Santos Saraiva e um adolescente de dezessete anos tripulava a moto 

Honda CG 125 Titã pelo Bairro Salgado Filho, às vinte e três horas e quinze minutos da 

última sexta-feira. Eles estavam atrás dos autores do assalto sofrido por outro moto-taxista, 

colega de Marcos. Na Rua Otacílio Vargas, Vila Kennedy, se depararam com três indivíduos, 

um deles armado com um revólver. Três disparos foram efetuados na direção de Marcos e do 

adolescente que fugiram do local e deixaram a moto em poder dos assaltantes. Foi acionada a 

Brigada Militar e decorridos alguns minutos, a moto foi localizada em uma casa abandonada 

na Rua Cel. Seixas na mesma vila. Ninguém foi ferido ou preso. 

  

 Tentativa de furto: 

 Dois adolescentes de quinze e dezessete anos, moradores do Bairro Salgado Filho, 

foram detidos pelo Major Vargas, comandante do BOE, às dezenove horas e cinqüenta 

minutos de sábado, na Rua Conde de Porto Alegre, quando tentavam abrir um veículo que 

estava estacionado. Com um dos menores foi apreendido uma chave “Micha”. 

  

 Lesão de trânsito: 

 Por volta das quatro horas de ontem, dia trinta e um, ocorreu um acidente de trânsito 

na Avenida Walter Jobim próximo a Casa Show Patronato, envolvendo uma moto Honda 

MX4 de cor vermelha, uma camioneta Chevrolet, cor azul e um Passat de cor branca. 

Segundo registro a moto e o Passat trafegavam em sentido centro-bairro quando houve o, 

abalroamento. A moto foi de encontro a camioneta que estava estacionada. Os dois ocupantes 

da moto Adriano de Oliveira Noego e Sabrine Peripine Rossato foram internados em estado 

grave. Ele no Hospital de Caridade e ela no Pronto de Socorro. 

  

 Embriaguês ao volante: 

 Davi Antonio Farias Fossatti, quarenta e cinco anos, foi detido por militares da 

Polícia do Exército, após ter colidido um Fiat Premio, cor branca e uma Toyota Corolla de cor 

bege que estava estacionada na Avenida Liberdade. Populares tentaram segurar Davi no local 

do acidente, mas ele fugiu para entrada do HGUSM. A PM foi acionada e submeteu Davi ao 
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teste do bafômetro, que apontou embriaguês. Davi foi liberado mas responderá inquérito em 

liberdade na Delegacia de Delitos do Trânsito. 

  

 Roubo: 

 Rodrigo Martins, vinte e um anos, foi assaltado por três indivíduos, um deles 

portando um revólver. Fato ocorrido na Rua Ernesto Becker, próximo aos Correios, às duas 

horas e vinte e um minutos de ontem. Foi roubado um telefone celular Motorola B3 e após o 

roubo os ladrões fugiram em direção à Vila Carolina. 

  

 Outro Roubo: 

 Bruno Noestiling Fraga,foi assaltado à uma hora e trinta minutos de sábado na Rua 

Cel. Niederauer, próximo ao Banco do Brasil. O assaltante levou a mão à camiseta, segurou o 

revólver e disse “Nem vou puxar, me passa tudo que tu tens”. Bruno entregou ao ladrão seu 

telefone celular. 

  

 Abigeatos: 

 Luiz Fernando Campos Garces teve furtado uma vaca baia mascarada que estava em 

uma propriedade por ele arrendada, na Rua Papa Pio XII na Medianeira. 

 Valmir Gonçalves Maia teve furtado seu cavalo tordilho, animal de sete anos, que 

estava em um campo próximo aos trilhos, na Vila Nossa Senhora da Conceição, Vila Micó. 

Os furtos ocorreram nos dias vinte e oito e trinta. 

  

 Colisão: 

 A Polícia Rodoviária Federal registrou uma colisão transversal, na BR 287, 

quilômetro 149, altura do Trevo da Santa Marta, um Ford Escort, placas IEW-9091, 

conduzido por Wilson de Mello Aires, saiu ileso e uma Yamaha YBA125, placas IEK-8281, 

conduzida por Lourival Ilha da Silva que teve lesões leves. 

 Na BR 392, no km 348, um pouco adiante do trevo da Uglione, às vinte e uma horas 

e quarenta minutos de sábado, aconteceu também um choque. Uma moto Honda CG150, IPX-

1981, conduzida por Rubens Rodolfo de Souza Furtado, acabou saindo da pista de rolamento. 

Ele foi levado HUSM pelo resgate dos Bombeiros. 
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Dois acidentes graves ocorreram esta noite: 

 O primeiro por volta das vinte e três horas e o segundo por volta da uma hora e 

cinqüenta minutos. O primeiro não temos todos os detalhes mas consta que o Sargento Paulo 

Iran Mesquita do Nascimento, quarenta e seis anos de idade, que serve na Brigada Militar, 

junto ao Hospital, foi colidido por um Chevette, na Rua Venâncio Aires ou na Rua Osvaldo 

Nobre, no Passo da Areia e acabou caindo ao solo sofrendo ferimento. Foi levado ao Hospital 

de Caridade, mas infelizmente chegou sem vida. 

 O segundo acidente também com morte ocorreu no km 282, perto do viaduto em São 

Pedro do Sul, colisão lateral entre um Ford 250, placas IRN-9658, conduzido por Leonardo 

Saccol Fernandes que mora em São Vicente do Sul e um Mercedes Benz, caminhão, placas 

IFG-3215, conduzido por Joel da Silva. O passageiro da camioneta teve morte no local. Ele 

foi identificado como Felipe da Rosa Paim, de vinte e quatro anos de idade, filho do ex-

perfeito Pains de São Vicente do Sul, que morreu também acidentado, nas proximidades de 

Porto Alegre, na Tabaí-Canoas.  

 

 22.02.2010 – Segunda-Feira 

 Às 4:43:26 três manchetes principais da matéria policial. 

 Às 5:15:09 às 6:06:22 toda a matéria das notícias policiais do final de semana, 

totalizando 51 minutos e 22 segundos. 

 Às 5:51:40 às 5:52:40 repetição da três manchetes principais. 

   

 Manchetes:  

 04:43:44  

 Motorista de caminhão de entregas é assaltado e perde quatro mil reais.  

 Uma mulher, ontem de manhã tentou entrar no presídio para visitar seu companheiro, 

levando na sua parte íntima, um pacotão de maconha (comentário do radialista a respeito de 

como foi descoberto). Foi feito o registro e ela foi presa (mais comentários). 

 Dois jovens ontem de madrugada, carregavam dezoito cartelas de ovos (comentários 

do radialista). Abordados pela Brigada Militar, não souberam explicar a procedência dos ovos 

e foram presos (mais comentários). 
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 05:15:09 – Pinceladas na Polícia 

 

 Recuperação de veículo: 

 No dia de ontem, a Brigada Militar recuperou uma Toyota Corolla, placas DED-

0490, que havia sido furtada em Camobi. 

  

 Roubo: 

 Na madrugada de ontem, domingo, dois jovens, lá na Salgado Filho, caminhavam 

cada um carregando nove cartelas carregadas de ovos (comentários). 

  

 Colisão: 

 As dezenove hora e trinta minutos de sábado, na BR 287, fundos do posto Padoin, 

ocorreu uma colisão entre uma moto Honda, placas IEF-4469, conduzida por Luciano 

Roberto Soares e um carro, placas IUG-0011, conduzido por Boanerge Machado Gomes. Do 

acidente ocorreu ferimentos graves no motociclista, que foi levado pelo Resgate do Corpo de 

Bombeiros ao HUSM. 

  

 Cortado: 

 A Brigada Militar registrou as vinte e três horas e cinqüenta minutos deste sábado, na 

Rua Barão do Triunfo, uma agressão de arma branca. Cleber Luiz da Costa recebeu vários 

cortes de facão pelo braço, nas costas e um corte profundo na cabeça. Ele foi socorrido e 

conduzido ao pronto socorro, onde foi medicado e ficou em observação médica e mais tarde 

foi liberado. 

  

 Colisão: 

 A Polícia Rodoviária Estadual atendeu na localidade de Ribeirão, um acidente 

envolvendo uma moto e um micro-ônibus. Ribeirão fica em São João do Polesine. Franciele 

da Costa Porto Alegre, a condutora da moto Honda e seu carona Cristian Rodrigues, foram 

trazidos ao HUSM, para serem medicados. Após ficarem sob observação médica, horas 

depois foram liberados. O condutor do micro-ônibus, Valdemir Pires Moreira, saiu ileso. O 

acidente ocorreu na RS 149, por volta das seis horas e quarenta e cinco minutos de domingo. 
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 Agressão: 

 Levado pela ambulância dos bombeiros, ao pronto de socorro, às três horas e quinze 

minutos, Tiarles Brunelli Santos, que apresentava um corte profundo na cabeça e no pulso. 

Ele é morador da Vila Tropical, mas a agressão ocorreu na Vila Santos. Segundo a mãe da 

vítima, ele teria sido agredido pelo indivíduo conhecido nas redondezas como Henrique. 

  

 Roubo: 

 Volmir Lemos Teixeira, 43 anos, proprietário da sorveteria Bom Gosto, na Rua José 

Barin na Caturrita. Conta que havia acabado de fechar seu estabelecimento às vinte e três 

horas e vinte minutos, quando foi abordado por um indivíduo armado de revólver, o qual 

apontou a arma para a sua cabeça e anunciou o assalto. Volmir teve roubado a carteira 

contendo documentos e cartões. 

  

 Furto de veículo: 

 No início da madrugada de sábado, foi furtado na Barão do Triunfo, próximo à praça 

dos bombeiros, o automóvel Santana, cor cinza, registrado em nome de Daniel Adão Flagio. 

O registro foi feito por Diogo Silveira de Oliveira. Por volta das oito e trinta, o referido 

veículo foi localizado no interior da Vila Oliveira. Do Santana foi furtado uma bateria, a roda 

sobressalente, um macaco, triângulo, a chave de rodas, o aparelho de som e algumas peças do 

motor. O pára-brisas e o pára-choque dianteiros foram danificados. 

  

 Outro roubo: 

 Por volta das dezenove horas e trinta minutos, de sexta-feira, Jonatan Boldosile 

conversava com sua namorada em frente à residência dela na Rua Olegário Mariano, na Vila 

São João, quando foram abordados por dois indivíduos armados de revólveres. A dupla pegou 

a chave da moto de Jonatan, uma Honda. Cor amarela, placas IQD-8459, os dois capacetes e 

embarcaram. Quando foram sair com a moto, os ladrões acabaram caindo, pois a mesma 

estava equipada com sistema de corta-corrente, que é acionado quando o pezinho fica 

baixado. Os ladrões acabaram fugindo em direção a invasão do km 2, levando apenas os dois 

capacetes. 
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 Roubo com lesões: 

 Antonio Goulart Rauber foi assaltado por dois indivíduos, fato ocorrido no final da 

noite de sexta-feira, na Avenida Borges de Medeiros, próximo a ponte do Arroio Cadena. 

Mediante força bruta, os ladrões levaram uma sacola contendo documentos, cartões, uma 

jaqueta de nylon e uma camisa. 

 

 Roubo de moto: 

 Patric Wagner Espíndola, 23 anos, trafegava com a sua motocicleta Honda, cor 

vermelha, placa IPX-1250, pela Rua Fernandes Vieira, Bairro Salgado Filho, próximo à Rua 

Sete de Setembro, quando dois tripulantes de uma outra moto o abordaram armados com 

revólveres, anunciaram o assalto. Além da moto, os assaltantes levaram dois capacetes e a 

carteira da vítima, contendo seus documentos pessoais. A motocicleta utilizada pelos ladrões 

não foi caracterizada. 

  

 Outro roubo a motorista, com lesões: 

 Outros dois tripulantes de uma moto, preta, armados de revólveres, assaltaram o 

caminhoneiro Rodrigo da Silva Ribeiro, 25 anos, quando ele manobrava o caminhão Ford na 

Avenida Paulo Lauda, na Tancredo Neves, com intenção de acessar a BR 158. O ladrão 

utilizou um pé-de-cabra para arrombar o cofre do caminhão, de onde roubou cerca de quatro 

mil reais em dinheiro e cheques. Durante o assalto, Rodrigo recebeu várias coronhadas na 

cabeça, ficando lesionado. Os ladrões fugiram na direção da 287. 

  

 Mais notícias policiais: 

 Uma mulher de quarenta e um anos de idade foi detida ontem durante revista no 

Presídio regional de Santa Maria. Ela carregava cinco trouxinhas de maconha escondida em 

sua parte íntima. A droga era destinada ao seu companheiro que está preso. Apresentada na 

DPPA, ela foi autuada e recolhida ao Presídio Regional de Santa Maria. O fato aconteceu 

domingo pela manhã, dia de visitas no presídio regional. 

 A Polícia Rodoviária Federal, às vinte horas e cinqüenta minutos de ontem, na BR 

287, pouco antes de São Pedro do Sul, registro uma saída de pista de uma moto, placas IQD-

7501, Luisan Ramos dos Santos, de Santa Maria, teve como carona Priscila Marques Correia, 

perdeu o controle do veículo saindo da pista de rolamento, caindo fora da pista, no 
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acostamento. Ele e ela foram levados ao Hospital de São Pedro do Sul. Ela com suspeita de 

fratura em uma das pernas e ele com lesões leves. Ficaram internados em estado regular. 

 05.04.2010 – Segunda-Feira 

 Manchetes: 

 Às 4:13:14 a principal manchete policial da programação. 

 Notícias: 04h 48min às 05h 01min, totalizando = 13 minutos. 

 Os bombeiros combateram ontem um incêndio às 4 horas e 11 minutos, na Rua das 

Pedreiras, na Vila Bela Vista, no Bairro Itararé. Uma guarnição sob o comando do sargento 

Muller. A queima foi total, não houve vítimas e a causa não foi apurada. Era uma casa 

pequena de madeira abandonada. 

 O segundo caso de fogo foi na Rua das Marcelas na Chácara das Flores, também foi 

no mesmo dia, domingo, porém, às 06 horas e 40 minutos Sob o comando do sargento Muller 

foi até lá. A queima foi total, não houve vítimas e a causa não foi apurada. 

 A Polícia Rodoviária Federal atendeu sete casos de acidentes neste final de semana, 

desde sexta-feira com danos materiais e sem maiores conseqüências. Já Polícia Rodoviária 

Estadual registrou três casos de embriaguês ao volante. 

 

 Porte ilegal: 

 A Brigada Militar, às 3 horas e 40 minutos de domingo, na Avenida Rio Branco, em 

frente ao prédio 510, abordou Bernardo Durão Sanches, 26 anos, William da Trindade 

Severino, 23 anos. Cada um portava um revólver 38, eles estavam no interior de um carro 

Gol. Eles foram apresentados na DPPA, autuados e recolhidos ao Presídio Regional de Santa 

Maria. 

 A Polícia Rodoviária Estadual, às 12 horas de ontem, na RS 287, faixa nova, altura 

de São José, registrou um abalroamento entre um Gol e um Chevette. O Chevette estava 

estacionado e resolveu entrar na pista de rolamento, ali perto da Igreja Batista e acabou 

abalroando o Gol. O Gol era dirigido por Rafael Fagundes e o Gol tinha como passageira, 

Márcia Angelita Ubner de 29 anos de idade, que foi levada ao Hospital de Caridade para ser 

medicada. O Gol era dirigido por João Alcides Severio que não tinha habilitação. 

 

Embriaguês: 

 Na noite de sexta-feira um agente controlava o trânsito na Avenida Dores com a Rua 

Pinto Bandeira, por onde passava uma procissão religiosa, quando determinou a um motorista 
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de um GM Corsa, que parasse seu carro, o que foi feito. Observando o motorista, o agente 

percebeu que ele apresentava sintomas de embriaguês alcoólica. Solicitando os documentos, o 

motorista, um homem de aproximadamente 52 anos desceu do carro e exibiu uma carteira da 

Brigada Militar, disse que era brigadiano e havia tomado umas cervejinhas e estava indo 

embora. A caroneira desceu do carro e começou a empurrar o agente, chamando ele de várias 

coisas, inclusive de veado. Segundo o agente, o motorista não conseguiu sequer parar em pé. 

Quando o agente disse que chamaria uma guarnição para que fosse feito o teste do bafômetro, 

o cidadão que se disse brigadiano puxou a mulher para dentro do carro e fugiu do local em 

baixa velocidade, pois não tinha condições de trafegar muito rápido, deixando a carteira dele 

com o agente de trânsito. O caso será investigado pela delegacia de delito de trânsito e 

também pela Brigada Militar. 

  

 Roubo: 

 Silvana Vieira de Castro foi assaltada na noite de sexta-feira, na Avenida Presidente 

Vargas, próximo a Vila Militar, fato praticado por dois indivíduos. A vítima foi surpreendida 

por trás no momento em que um dos ladrões a segurou pela boca e a derrubou ao chão. 

Silvana tentou gritar, mas não conseguiu. Ela teve roubado seu telefone celular. 

  

 Prisão: 

 Quatro policiais da Seção de Inteligência do CPRO Central trabalhavam no interior 

da Vila Lídia, quando localizaram o foragido Thiago Rodrigues da Silva, um velho conhecido 

da polícia. Ao receber voz de prisão, Thiago fugiu. Foi perseguido e preso no interior de uma 

residência da Rua Severino Correa. Ao ser preso, Thiago entrou em luta corporal com os 

policiais. Moradores do local saíram em defesa de Thiago e foi necessário acionar reforço 

para contornar a situação. Um dos policiais sofreu ferimentos nas mãos. Thiago foi levado a 

DPPA e recolhido ao presídio. 

  

Roubo: 

 Roselaine da Silva Ramos estava em uma parada de ônibus, na Avenida Oliveira 

Mesquita, na Vila Salgado Filho, quando foi assaltada por dois indivíduos, os quais lhe 

roubaram documentos, cartões, um celular e outros pequenos objetos. 
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 Tentativa de homicídio: 

 Cláudio Machado de Castro é funcionário e reside em uma casa, nos fundos de um 

estabelecimento na estrada Antônio Gonçalves do Amaral, ao lado da Associação dos 

Policiais Federais de Santa Maria, no Bairro Pé de Plátano. No início da madrugada de sexta-

feira, Cláudio ouviu barulhos que vinham dos fundos da firma, para onde focou uma lanterna. 

Quase que ao mesmo instante, quatro disparos de arma de fogo foram efetuados na direção de 

Cláudio, sendo que um deles atingiu uma parede da sala e passou poucos centímetros de sua 

cabeça. Cláudio possui suspeito e o caso está sob os cuidados da 4ª DP. 

  

 Roubo a motorista: 

 O catarinense Nelson Novas dos Santos estava dentro de um caminhão no pátio do 

posto Pilon, na saída para São Pedro do Sul, acesso a T. Neves, quando foi assaltado por dois 

tripulantes de uma moto. O carona apontou o revolver para Nelson e anunciou o assalto. 

Mediante ameaças, Nelson teve roubado a importância de duzentos e cinqüenta reais em 

dinheiro, quantia que estava em sua carteira. O assalto ocorreu na madrugada de sexta-feira. 

  

 Observação do apresentador: 

 “Foi impressionante o número de ocorrências no Estado durante o feriadão, 

referentes a crimes tipo Lei Maria da Penha. O maior número de registros foi elaborado no 

sábado de aleluia, mas teve quem não esperou e agrediu a esposa ou namorada em plena 

sexta-feira santa. As agressões foram ocorridas como nunca. Na madrugada de sábado, até as 

quatro horas e trinta minutos, somente haviam sido registrados ocorrências deste tipo, umas 

dez ocorrências tipo Maria da Penha, talvez por isso não existam viaturas disponíveis para 

atender outros casos, talvez mais graves, que estão correndo, levando mulheres para exames 

de lesões, levando homem e a mulher para a DPPA e depois vão para casa e se acertam 

debaixo do lençol e o governo gastando gasolina para lá e para cá”. 

  

Embriaguês: 

 No final da tarde de ontem, um PM que se deslocava para o seu trabalho em seu 

veículo particular, fardado, teve a sua frente cortada por uma Brasília tripulada por dois 

indivíduos. Segundo o PM, a Brasília seguiu sempre na contramão de direção, em ziguezague, 
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por isso passou a acompanhá-la, na Rua Alfredo Viana, na Urlândia, o PM consegui 

emparelhar com a Brasília e quando o condutor percebeu que se tratava de um brigadiano, 

tentou bater a Brasília contra o seu carro. Em determinado momento o condutor da Brasília 

parou e o indivíduo que trafegava no carona empreendeu fuga sem ser identificado. O PM 

então desembarcou e foi na Brasília, momento em que seu motorista deu marcha à ré, 

chocando-se com o veículo do PM. Após conseguir imobilizá-lo, o policial pediu apoio para 

uma viatura, enquanto isso teve o seu carro cercado por pessoas não identificadas, que 

gritavam umas para as outras que tomassem a arma dele e jogassem pedras enquanto outras se 

armavam de facões. Com a chegada dos demais policiais, o referido motorista foi 

encaminhado para a DPPA, onde foi autuado em flagrante por embriaguês, mas posto em 

liberdade, após satisfazer a fiança de setecentos e cinqüenta reais. Consta ainda que ele não 

possui carteira nacional de habilitação. O motorista chama-se Romarino Tadeu Gaier 

Nascimento de 46 anos de idade. E Érico Gaier do Nascimento, seu irmão, foi preso por 

desacato e apresentado na DPPA.  

  

 Porte ilegal de arma de fogo, seguido de flagrante: 

 Às 3 horas e 40 minutos de domingo, na Avenida Rio Branco, próximo ao 

Camelódromo, uma guarnição da Brigada Militar abordou um veículo Gol que era tripulado 

por dois casais. Com os homens de 24 e 26 anos foram encontrados dois revólveres Rossi, 

ambos calibre 22, municiados com sete e seis cartuchos. Os dois foram autuados em flagrante 

na DPPA e recolhidos ao presídio. 

  

 Furto tipo arrombamento: 

 Na noite de sexta-feira, proprietária de um bar na Rua Venâncio Aires, ligou para a 

Brigada Militar informando que seu estabelecimento havia sido arrombado e que ela estava 

perseguindo os dois autores do roubo. Felipe Balin, 24 anos foi preso na Rua Inspetor 

Goulart, na invasão do Km 2 e com ele foram apreendidos um DVD e um celular furtados da 

vítima. Uma faca e dois cachimbos artesanais para fumar crack. Felipe ainda indicou aos 

policiais onde havia escondido uma televisão também furtada no estabelecimento. Tal objeto 

foi recuperado no meio de um matagal. Felipe foi autuado na DPPA e recolhido ao presídio. 
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Furto e disparo de arma de fogo: 

 Três viaturas da Brigada Militar foram deslocadas para Rua Marechal Mallet, no 

Bairro Passo D’Areia. No local os policiais identificaram sete pessoas entre vítimas e 

suspeitos. Uma policial do Batalhão de Operações Especiais de Porto Alegre teria efetuado 

disparos contra um veículo Gol de cor branca enquanto averiguava um possível furto de um 

rádio PX, praticado contra um caminhão pertencente ao seu irmão. O indivíduo detido e 

identificado como suspeito negou ter praticado o furto e afirmou que na verdade existe uma 

rixa antiga entre um primo seu e o irmão da policial. Um pouco antes os desafetos teriam 

brigado em um posto de combustível que fica nas proximidades. Na briga dois indivíduos 

teriam ficado feridos e foram encaminhados ao exame de corpo de delito. Em virtude dos 

tiros, ninguém teria ficado ferido. O rádio PX foi localizado e restituído à vítima. 

  

 Últimas informações: 

 Jairo da Silva Moreira deu entrada no PA da HUSM, sábado de madrugada. Ele foi 

levado por um taxista, ele deu entrada com um tiro nas costas. O taxista que removeu ele até o 

hospital, disse que estava passando perto da Vila Serafim, quando um casal o solicitou que 

levasse o homem até o hospital, porque ele estava se sentindo mal. No caminho ele disse que 

estava baleado e pediu para o motorista acelerar o carro. Mais tarde também pediu se caso a 

polícia perguntasse, que o taxista dissesse que ele tinha sido baleado e recolhido lá na Vila 

Nova Santa Marta. Fato que o taxista, evidentemente, um homem sério não iria dizer e 

quando chegou no hospital, o taxista comunicou que o homem estava baleado. Deram entrada 

nele, foi ao bloco cirúrgico, foi submetido a intervenção cirúrgica e depois ficou internado na 

sala de recuperação. 

 Às 4 horas da madrugada de hoje, no PA do HUSM, Dilmar de Souza Trindade, deu 

entrada e ele foi recolhido pelo resgate do Corpo de Bombeiros na Rua Sargento Floriano 

Carrão na Vila Schirmer. Caiu um muro parcialmente sobre a sua perna. Com suspeita de 

fratura ele está internado fazendo exames. 

 Das 5h 15min até  às 5hs 18min, acidentes e homicídios no Estado, totalizando = 3 

min. 

 Pelo mínimo 15 pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito nas 

estradas do Rio Grande do Sul durante o feriadão de Páscoa. As últimas ocorrências foram 

registradas entre o final da tarde de sábado e o início da manhã de ontem.  
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 Em Garibaldi no Km 94 na rodovia, na serra a colisão entre um Escort e uma 

motocicleta, deixou duas vítimas fatais. Morreram o motociclista Cleiton Laguna, 24 anos e 

um dos ocupantes do automóvel, Valdecir Luiz Bucks de 48 anos. O condutor do carro 

Vilmar Antonio Nools ficou ferido e precisou de atendimento no Hospital São Pedro de 

Garibaldi. 

 Já em São José das Missões, no Km 103, BR 386, um automóvel Gol desgovernado 

não teria vencido uma curva, saindo da pista, o carro colidiu contra árvores e incendiou. O 

condutor Júlio César dos Santos e seus dois acompanhantes, Ricardo Darlan Brizzola, 20 anos 

e Rodrigo Cotica Brizzola, 28 anos morreram. 

 No início da manhã de ontem, uma colisão entre um Fiat e uma motocicleta, resultou 

em mais uma morte no Estado. O motorista do Fiat tentou fazer o retorno na pista da rodovia 

RS 130 em Lajeado, quando foi atingido por uma moto. Gilberto Jorge Hienitz, 51 anos 

morreu no local. Os outros três ocupantes do automóvel foram levados para o Hospital Bruno 

Bourn de Lajeado, onde foram atendidos e liberados. O condutor da moto, Régis Boon teve 

ferimentos e continuava internado no hospital de Lajeado em estado regular. 

 Ao menos cinco homicídios ocorreram desde sábado na capital: 

 Sérgio Esperandil foi encontrado morto no Bairro São João.  

 Marcos Santos da Silva, 13 anos, morreu baleado no Rubens Berta em Caxias do Sul. 

 Rodrigo da Silva Furtado, 22 anos, foi morto a tiros na Santa Fé.  

 Em alvorada, um jovem com antecedentes foi morto na Gaspar Martins.  

 Em Ijuí, uma desavença provocou a morte de um detento da Penitenciária Modelada. 

 Das 05h e 31 min até as 05h e 32min 

 Resumo de algumas das principais notícias informadas anteriormente. 

 Das 06h e 15min 41s até às 06h 15min 37s 

  Resumo de algumas das principais notícias informadas anteriormente. 

 Última passagem das notícias policiais já informadas, às 06h 17min até as 06h 

22min. 

 

18.05.2010 – Terça-Feira 

Às 04h 14min, manchete principal da matéria policial. 

Das 04h 46min às 5h, toda a matéria das notícias policiais do final de semana, totalizando 14 

minutos. 

Das 06h 10min às 06h 11min, repetição resumida das manchetes principais. 
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Das 06h 15min às 06h 16min, repetição resumida das manchetes policiais. 

Das 06h 18min às 06h 23min, repetição de todas as manchetes policiais. 

Manchetes:  

 04h 14min   

 Vinte motoristas são flagrados dirigindo em estado de embriaguez alcoólica. 

 04h 46min –  

 Vinte motoristas são flagrados dirigindo em estado de embriaguez alcoólica. 

 Recuperação de notícia: Atropelamento 

 Menina atropelada por caminhão morreu no hospital.  

 A estudante do quarto ano da Escola Municipal Gabriel Bolsan, Vitória Dolores 

Soares, 10 anos, foi enterrado sábado a tarde, no Cemitério Ecumênico de Santa Maria. 

 Ela foi vítima de um acidente por volta do meio dia de sexta-feira, no Km 233, quase 

em frente à Base Aérea de Santa Maria. 

 Segundo a ocorrência registrada pelo Batalhão da Brigada Militar, um caminhão baú, 

com placas de Cordilheira Alta, Santa Catarina, atropelou a menina que voltava da escola para 

a casa. 

 Ela foi encaminha em estado grave à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), 

pediátrica do Hospital Universitário, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no sábado 

pela manhã. 

 Observação do apresentador: Lamentável, mas o fato mais triste ainda é que a dois 

anos atrás, a mãe dela morreu no mesmo local e também atropelada. 

 

 Roubo com lesões: 

 Rosano Soares do Amaral, participava de uma festa de aniversário na rua Alfredo 

Vieira, na Vila Urlândia. 

 Estava sentado no meio-fio em frente a residência, por volta das duas horas e trinta 

minutos de ontem, quando foi abordado por um indivíduo que conhece pelo nome de Thiago.  

 Thiago arremessou um tijolo de seis furos contra Rosano, atingindo-lhe as costas. 

 Os dois entraram em luta corporal e como Rosano não estava levando vantagem, um 

segundo indivíduo que acompanhava Thiago, entrou na briga. Durante o embate, Rosano teve 

roubada a sua carteira, contendo documentos, cartões e vinte e sete reais e cinqüenta centavos 

em dinheiro. 
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 Tentativa de roubo, seguida de flagrante: 

 No início da madrugada de ontem, a Brigada Militar, prendeu na Rua Tamandaí, no 

bairro Nonoai, Jader Gomes Oliveira, 26 anos e Vinício dos Santos, 25 anos,os quais 

momentos antes haviam tentado assaltar, na Montanha Russa o moto-taxista Wagner Martins 

Antunes, de 26 anos. 

 Os assaltantes tripulavam uma motocicleta Yamaha 135, de cor preta, pertencente a 

Lesélio Machado da Silva. 

 Pela manhã, Lesélio procurou a DPPA para registrar o furto da moto, ocorrido entre 

a noite e início da madrugada. 

 A moto segundo Lesélio estava no pátio de sua residência em São Sebastião, distrito 

de Pains. 

 Jader e Vinício foram recolhidos ao Presídio Regional de Santa Maria. 

 

 Furto seguido de flagrante: 

 Às sete horas e vinte minutos de ontem, foi preso pela Brigada Militar, Eberson 

Josenei Laurindo Flores, conhecido pela alcunha de “Juquinha”. 

 Momentos antes, “Juquinha”, foi flagrado na Rua Aníbal Garcia Barão, esquina com 

a rua Marechal Gomes Carneiro, tentando arrombar um veículo Audi A3. 

 Em poder de “Juquinha” foram apreendidos vários objetos, inclusive um aparelho de 

som furtado de um veículo Corsa, que estava estacionado próximo ao Audi. 

 O Corsa foi aberto com a utilização de uma chave “micha”. 

 Eberson foi autuado na DPPA e recolhido ao Presídio Regional de Santa Maria. 

 

 Roubo a residência: 

 Matheus Coradini Vieria encontrava-se sozinho em seu apartamento, no primeiro 

andar de um prédio da Avenida Medianeira, esquina com a Rua Duque de Caxias, quando 

ouviu barulhos e foi até o quarto ver o que acontecia, quando se deparou com um indivíduo de 

média estatura, magro, mal vestido, o qual estava armado com um facão e anunciou o assalto. 

 A vítima foi trancada no quarto e teve roubado dois relógios de pulso, um vidro de 

perfume, um par de tênis, um blazer de couro de cor preta, um boné, uma mochila, uma calça 

jeans, um casaco de tecido, dois colares de ouro pertencentes a sua mãe, entre outros objetos. 

 Antes de sair, o assaltante ameaçou a vítima dizendo estar armado com um revólver e 

voltaria se caso fosse pego, pois sabia tudo da sua rotina. 
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 Matheus não soube informar como o ladrão entrou em seu apartamento. 

 

 Embriaguez ao volante: 

 José Aires Miranda Leal foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, às oito horas 

de ontem, na 392, em frente a balança, quando dirigia um veículo Gol com as luzes apagadas. 

 O motorista com visíveis sintomas de embriaguez alcoólica, realizou o teste do 

bafômetro e teve constatado índice de álcool no sangue, em nível superior ao tolerado pelo 

CTB (Código de Trânsito Brasileiro). 

 José Aires foi levado à DPPA, mas responderá inquérito policial em liberdade. 

 

 Lesão de Trânsito: 

 O segurança Luiz Israel Tormes, 33 anos, registrou que ontem, caminhava pela 

Avenida Presidente Vargas, em frente ao Colégio Cilon Rosa, quando foi atropelado na 

calçada, por um veículo não caracterizado, cujo motorista fugiu do local. 

 Ferido Luiz Israel, foi socorrido pelo frentista de um posto de combustível e depois 

pelo resgate dos bombeiros, sendo encaminhado ao PAM, onde permaneceu em observação 

médica. 

 

Roubo: 

Fernando Dalla Pozza Ilha, 30 anos, funcionário da NET, registro que o qual, às vinte 

horas de domingo fazia uma manutenção na Rua Dr. Bozzano, próximo ao CFC (Centro de 

Formação de Condutores) Padre Réus e que ao descer da escada, foi assaltado por dois 

tripulantes de uma moto de cor escura, cujo carona permaneceu com uma das mãos no bolso, 

dando a entender que estava armado. 

 A dupla roubou a maleta do técnico, contendo várias ferramentas, equipamentos de 

trabalho, pertencentes a referida empresa. 

 

Roubo: 

O vendedor Magnum Elicio Gambin, estava trabalhando em sua banca de frutas na 

RS-C 287, próximo ao Restaurante Etnias, às dezesseis e vinte e cinco de ontem, quando foi 

assaltado por um ciclista armado de revólver, que após ameaçar dar um tiro na vítima, levou 

cerca de noventa reais em dinheiro. 

 O ladrão fugiu em direção à Base Aérea de Santa Maria. 
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 Porte ilegal de arma: 

 Na madrugada de ontem, depois de proferir ameaças, Edson de Medeiros, 29 anos, 

ao comerciante José Eliseu Campos, foi preso pela Brigada Militar, no interior da National 

Dog Lancheria, localizada na Rua Venâncio Aires. 

 Ao perceber a chagada da guarnição, José Eliseu tentou esconder o revólver calibre 

32, municiado com três cartuchos e uma adaga, mas as armas foram localizadas. 

 José Eliseu foi autuado na DPPA e recolhido ao Presídio Regional de Santa Maria. 

 

 Roubo a estabelecimento comercial: 

 Às dezenove horas e trinta minutos de domingo, dois indivíduos armados, assaltaram 

a Tribo Farma, na RS-C 287, em Camobi, onde trabalhavam a farmacêutica Rochele Camila 

Rhode e seu esposo Ricardo Pozzobom. 

 Os ladrões roubaram cerca de dois mil reais em dinheiro, cheques de clientes e um 

monitor de computador, um celular, uma mochila contendo um notebook e um pen drive entre 

outros objetos. 

 José Cidnei Borges Machado, cliente da farmácia chegou ao local quando o assalto 

estava em andamento. Assim como os demais, foi rendido pelos ladrões e foi obrigado a 

permanecer por algum tempo deitado. 

 Outras testemunhas avistaram uma moto Honda, cor preta, supostamente utilizada 

pela dupla de assaltantes. 

 

 Lesão corporal: 

  No final da noite de domingo, a Brigada Militar foi chamada à comparecer na Rua 

Marista Dois, no Alto da Boa Vista, para atender uma ocorrência de briga entre vizinhos. 

 No local ainda foi possível manter contato com Alciomar Jardim dos Reis, o qual 

apresentava um corte profundo na cabeça e precisou ser encaminhado ao PAM, onde 

permaneceu em observação médica. 

 Alciomar alegou ter sido vítima de furto de madeira e ao procurar o suposto autor, 

Edimar Andrades Santos e acabou sendo agredido com golpes de adaga. 

 Edimar negou ter furtado a madeira de Alciomar, versão que foi corroborada pela 

testemunha Ronaldo dos Santos Oliveira, o qual informou que o furto foi praticado por seu 

irmão Ricardo dos Santos Oliveira, que não foi localizado. 
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 Edimar disse ainda que usou a adaga alcançada por sua mãe, apenas para se 

defender, pois estava sendo agredido a socos, tapas e pontapés por Alciomar. 

 O veículo teria sido bastante danificado na briga. 

 O caso foi destinado a 2ª DP. 

 

 Furto de moto: 

 Por volta das vinte e horas e trinta minutos de domingo, foi furtado da Rua Venâncio 

Aires, em frente ao Clube Santamariense, a motocicleta Yamaha, cor preta, pertencente a 

Rogério Carlos Mariano de Oliveira, e que está registrada em nome de Boca do Monte, Tele 

Entrega Ltda. 

 Às duas horas de ontem, na Avenida Malman Filho, próximo ao Mercado 

Alternativo, a referida moto foi localizada pela Brigada Militar. 

 

 Roubo a pedestre: 

 Antonio Luiz Gabardo Junior, 18 anos, completado no último dia dezesseis, 

caminhava pela Avenida Borges de Medeiros, no início da madrugada de ontem, quando foi 

assaltado por quatro indivíduos, que mediante ameaças, lhe roubaram telefone e certa quantia 

em dinheiro. 

 

 Embriaguez ao volante: 

 Durante o último feriadão, quase vinte motoristas foram flagrados nas rodovias, 

avenidas e ruas de Santa Maria, dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. 

 Nenhum deles foi autuado em flagrante, pois não se envolveram em acidentes 

graves, mas todos responderão inquérito policial na Delegacia de Trânsito. 

 

 Ônibus com comerciantes de Santa Maria e região foi alvejado a tiros e assaltado: 

 Um ônibus de excursão que levava comerciantes de Santa Maria e da região para 

fazerem compras em São Paulo, foi assaltado e alvejado a tiros por uma quadrilha armada 

quando se dirigia para São Paulo domingo a noite. 

 Conforme informações preliminares, o ônibus da Rizzatti Turismo, agência em Santa 

Maria, trafegava pela BR 476, na cidade paranaense de Lapa, às vinte três horas, quando foi 

fechado por dois veículos. 
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 Passageiros contaram que os bandidos desceram e alvejaram o vidro dianteiro do 

ônibus. Mais de vinte tiros foram dados e em seguida os bandidos armados, entraram no 

ônibus e obrigaram o motorista a seguir para a localidade de Rio da Várzea, à cerca de 

quarenta quilômetros da rodovia. 

 Ao chegarem em uma plantação de soja, a quadrilha obrigou os passageiros e o 

motorista s torarem as roupas que vestiam.  

 As vítimas foram expulsas do veículo e colocadas no bagageiro do ônibus. 

 O motorista teve ferimentos na cabeça mas passa bem e ninguém mais ficou ferido. 

 Ontem à noite o veículo havia chegado a Erechim. 

 Veículo incendiado: 

 Ontem a Brigada Militar localizou em Três Barras, quase me frente à igreja São 

Valentim, um Fiat 147, cor bege, de Dona Francisca, placas IBC-3389, totalmente incendiado. 

 

 Ainda a Polícia Rodoviária Federal, registrou as quatorze horas de ontem, na BR 

158, perto do trevo dos quartéis, uma moto que saiu da Vila Rossi que entrou na rodovia e 

acabou batendo em um Kadett, conduzido por Daniel Robson Strasburger. 

 Luiz Fernando Medeiros Carvalho, com uma criança de três anos de idade que estava 

sem capacete (ele estava de capacete, mas a criança não), acabaram caindo ao solo, sofreram 

ferimentos. 

 O menino foi atendido do PAI (Pronto Atendimento Infantil), da Avenida Maurício 

Sirotscky, foi medicado e ficou em observação médica e depois foi liberado. 

 Já o motociclista Luiz Fernando Medeiros Carvalho foi removido ao HUSM, já que 

ele estava com suspeita de fraturas e seria submetido a intervenção cirúrgica. 

  

Assalto: 

 Às vinte e duas horas, a Brigada Militar registrou um assalto, vítima Denílson 

Fagundes de Mattos. 

 Foi na Rua Venâncio Aires com a rua Floriano Peixoto. 

 Dois indivíduos armados de faca assaltaram o Denilson e roubaram dele, depois de 

dar voz de assalto, uma jaqueta de nylon, um relógio Orient, noventa reais em dinheiro e um 

par de botas de gaúcho que ele usava. 
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5. QUADRO GERAL DAS NOTÍCIAS POLICIAIS DO PROGRAMA “ALVORADA – 
A CIDADE ACORDA BEM-INFORMADA” 

 

DATA 
DIA DA 

SEMANA 
DISCRIMINAÇÃO RESUMO TOTAL 

01.02.2010 
Segunda-

feira 
Furto de veículo 

Camionete Fiorino Pick-Up, cor branca, ano 
1992, na Rua Floriano Peixoto. 
 
Rua Carlos Lang, um automóvel Fiat Pálio 
Weekend, cor verde, ano e modelo 1997. 

02 

01.02.2010 
Segunda-

feira 
Celular no 
Presídio 

Agentes penitenciários localizaram um 
aparelho de telefone celular, na cozinha geral 
do Presídio Regional de Santa Maria.  

01 

01.02.2010 
Segunda-

feira 

 
Embriaguez 

 

Rodrigo da Silva Bicca conduzia o veículo 
Ford Fiesta, vermelho, placas IHD-0253.  Foi 
realizado o teste do bafômetro e constatado 
alto índice de álcool no sangue. 
 
Davi Antonio Farias Fossatti, 45 anos, foi 
detido por militares da Polícia do Exército, 
após ter colidido um Fiat Premio, branco e 
uma Toyota Corolla, bege, estacionada na 
Avenida Liberdade. Davi fugiu para o 
HGUSM. A PM o submeteu ao teste do 
bafômetro, constatando embriaguês. 

02 

01.02.2010 
Segunda-

feira 

Tentativa de 
furto, seguida de 

flagrante 

Fabiano da Silva Rodrigues foi preso por 
populares quando tentava furtar um refletor 
da residência de Douglas Guaraci S. da 
Fonseca, residente na COHAB Tancredo 
Neves. Autuado na DPPA e recolhido ao 
Presídio Regional de Santa Maria. 

01 

01.02.2010 
Segunda-

feira 
Furto de moto 

Na Rua Venâncio Aires, frente aos Correios, 
a motocicleta Yamaha, prata, mod. 2002, 
placas IKV-0506, pertencente a Rafael Laine. 

01 

01.02.2010 
Segunda-

feira 
Tentativa de 
Homicídio 

Na Rua Borges de Medeiros, com a Rua 
Antônio de Carvalho. Carlos Iran Pereira de 
Moraes, 30 anos, ferido por disparo de arma 
de fogo no tórax e no braço direito, por um 
homem de branco, desconhecido.  

01 

01.02.2010 
Segunda-

feira 
Tentativa de 

furto 

Dois adolescentes, 15 e 17anos, moradores 
do Bairro Salgado Filho, foram detidos pelo 
BOE, na Rua Conde de Porto Alegre, quando 
tentavam abrir um veículo estacionado. Com 
um dos menores foi apreendido uma chave 
“Micha”. 

01 
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01.02.2010 
Segunda-

feira 
Lesão de trânsito 

Acidente na Avenida Walter Jobim próximo 
a Casa Show Patronato, com uma moto 
Honda MX4, vermelha, uma camioneta 
Chevrolet, azul e um Passat branco. A moto 
abalroou a camioneta que estava estacionada. 
Os dois ocupantes da moto Adriano de 
Oliveira Noego e Sabrine Peripine Rossato 
foram internados em estado grave.  

01 

01.02.2010 
Segunda-

feira 
Roubo 

Rodrigo Martins, 21 anos, foi assaltado por 
três indivíduos, um deles com um revólver, 
na Rua Ernesto Becker, próximo aos 
Correios. Roubado um telefone celular. Os 
ladrões fugiram em direção à Vila Carolina. 
 
Bruno Noestiling Fraga, foi assaltado na Rua 
Cel. Niederauer, próximo ao Banco do 
Brasil. O assaltante levou o telefone celular. 

02 

01.02.2010 
Segunda-

feira 
Abigeato 

Luiz Fernando Campos Garces, teve furtado 
uma vaca baia mascarada, na Rua Papa Pio 
XII na Medianeira. 
 
Valmir Gonçalves Maia teve furtado seu 
cavalo tordilho, na Vila Nossa Senhora da 
Conceição, Vila Micó.  

02 

01.02.2010 
Segunda-

feira 
Colisão 

Na BR 287, Km149, Trevo da Santa Marta, 
um Ford Escort, placas IEW-9091, 
conduzido por Wilson de Mello Aires e uma 
moto Yamaha YBA125, placas IEK-8281, 
conduzida por Lourival Ilha da Silva que teve 
lesões leves. 
 
Na BR 392, no Km 348, adiante do trevo da 
Uglione. Uma moto Honda CG150, IPX-
1981, conduzida por Rubens Rodolfo de 
Souza Furtado, que saiu da pista.  

02 

01.02.2010 
Segunda-

feira 
Acidente grave 

O Sargento Paulo Iran Mesquita do 
Nascimento, 46 anos, que serve na Brigada 
Militar, foi colidido por um Chevette, na Rua 
Venâncio Aires, Passo da Areia. O condutor 
caiu solo. Levado ao Hospital de Caridade 
chegou sem vida. 
 
No km 282, perto do viaduto em São Pedro 
do Sul, colisão entre um Ford 250, placas 
IRN-9658, conduzido por Leonardo Saccol 
Fernandes de São Vicente do Sul e um 
Mercedes Benz, caminhão, placas IFG-3215, 
conduzido por Joel da Silva. O passageiro da 
camioneta, Felipe da Rosa Paim, 24 anos, 
teve morte no local.  

02 
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22.02.2010 
Segunda-

feira 
Recuperação de 

veículo 
A Brigada Militar recuperou uma Toyota 
Corolla, placas DED-0490. 

01 

22.02.2010 
Segunda-

feira 
Roubo 

Dois jovens, na Vila Salgado Filho, 
roubaram dezoito cartelas de ovos. 
 

Volmir Lemos Teixeira, 43 anos, 
proprietário da sorveteria Bom Gosto, na Rua 
José Barin na Vila Caturrita, foi roubado por 
um indivíduo armado de revólver. Teve 
levado a carteira contendo documentos e 
cartões. 

 
Jonatan Boldosile e a namorada foram 
abordados em frente à residência dela na Rua 
Olegário Mariano, na Vila São João, por dois 
indivíduos armados de revólveres. A dupla 
pegou a moto de Jonatan, uma Honda. Cor 
amarela, placas IQD-8459, e os capacetes. 
Ao saírem com a moto, caíram. Fugiam em 
direção do km 2, levando apenas os 
capacetes. 
 

03 

22.02.2010 
Segunda-

feira 
Colisão 

Na BR 287, fundos do posto Padoin, entre 
uma moto Honda, placas IEF-4469, 
conduzida por Luciano Roberto Soares e um 
carro, placas IUG-0011, conduzido por 
Boanerge Machado Gomes. O motociclista 
ficou gravemente ferido. 
 
Na RS 149, localidade de Ribeirão, acidente 
entre uma moto e um micro-ônibus. Franciele 
da Costa Porto Alegre que conduzia a moto a 
moto Honda, e seu carona Cristian 
Rodrigues, foram trazidos ao HUSM e 
medicados. O condutor do micro-ônibus, 
Valdemir Pires Moreira, saiu ileso. 

02 

22.02.2010 
Segunda-

feira 
Cortado 

Na Rua Barão do Triunfo, agressão com 
arma branca. Cleber Luiz da Costa recebeu 
vários cortes de facão pelo braço, nas costas 
e um corte profundo na cabeça. Foi socorrido 
e conduzido ao PA.  

01 

22.02.2010 
Segunda-

feira 
Agressão 

Tiarles Brunelli Santos, foi agredido por uma 
pessoa conhecida como Henrique. Tinha um 
corte profundo na cabeça e no pulso. Tiarles 
é morador da Vila Tropical, mas a agressão 
ocorreu na Vila Santos.  

01 

22.02.2010 
Segunda-

feira 
Furto de veículo 

Na Barão do Triunfo, próximo à praça dos 
bombeiros, o automóvel Santana, cinza, de 
Daniel Adão Flagio. BO feito por Diogo 
Silveira de Oliveira. O veículo foi localizado 

01 
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no interior da Vila Oliveira. Furtado uma 
bateria, a roda sobressalente, um macaco, 
triângulo, a chave de rodas, o aparelho de 
som e algumas peças do motor. Danificados 
o pára-brisas e o pára-choque dianteiros. 

22.02.2010 
Segunda-

feira 
Roubo com 

lesões 

Antonio Goulart Rauber foi assaltado por 
dois indivíduos, na Avenida Borges de 
Medeiros, próximo a ponte do Arroio 
Cadena. Com agressividade, levaram uma 
sacola com documentos, cartões, uma jaqueta 
de nylon e uma camisa. 
 
Dois tripulantes de uma moto, preta, armados 
de revólveres, assaltaram o caminhoneiro 
Rodrigo da Silva Ribeiro, 25 anos, quando 
manobrava o caminhão Ford na Avenida 
Paulo Lauda, na Tancredo Neves, para 
acessar a BR 158. O ladrão a arrombou o 
cofre do caminhão, levando cerca de quatro 
mil reais em dinheiro e cheques. Rodrigo 
recebeu várias coronhadas na cabeça.  

02 

22.02.2010 
Segunda-

feira 
Roubo de moto 

Patric Wagner Espíndola, 23 anos, teve sua 
motocicleta Honda, vermelha, placa IPX-
1250, roubada, na Rua Fernandes Vieira, 
Bairro Salgado Filho, próximo à Rua Sete de 
Setembro. Dois tripulantes de outra moto o 
abordaram com revólveres. Além da moto 
levaram dois capacetes e a carteira. 

01 

22.02.2010 
Segunda-

feira 
Flagrante 

Uma mulher de quarenta e um anos de idade 
foi detida ontem durante revista no Presídio 
Regional de Santa Maria. Ela carregava cinco 
trouxinhas de maconha escondida em sua 
parte íntima. Apresentada na DPPA, autuada 
e recolhida ao Presídio Regional de Santa 
Maria.  

01 

22.02.2010 
Segunda-

feira 
Saída de pista 

Na BR 287, pouco antes de São Pedro do 
Sul, houve uma saída de pista de uma moto, 
placas IQD-7501. Luisan Ramos dos Santos 
e a carona Priscila Marques Correia foram 
levados ao Hospital de São Pedro do Sul. Ela 
com suspeita de fratura em uma das pernas e 
ele com lesões leves. 

01 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Incêndio 

Bombeiros combateram ontem um incêndio, 
na Rua das Pedreiras, na Vila Bela Vista, no 
Bairro Itararé. A queima foi total, não houve 
vítimas. 
 
Na Rua das Marcelas na Chácara das Flores. 
A queima foi total, não houve vítimas e a 
causa não foi apurada. 

02 
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05.04.2010 
Segunda-

feira 
Porte ilegal 

A Brigada Militar abordou, na Avenida Rio 
Branco, em frente ao prédio 510, Bernardo 
Durão Sanches, 26 anos e William da 
Trindade Severino, 23 anos. Cada um 
portava um revólver 38. No DPPA foram 
autuados e recolhidos ao Presídio Regional 
de Santa Maria. 
 

01 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Abalroamento 

Na RS 287, faixa nova, altura de São José, 
houve um abalroamento entre um Gol, 
dirigido por João Alcides Severio e um 
Chevette, dirigido por Rafael Fagundes. O 
Chevette ao entrar na pista de rolamento, 
abalroando o Gol, que tinha como passageira, 
Márcia Angelita Ubner, de 29 anos de idade, 
que sofreu lesões leves. 

01 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Embriaguez 

Um agente controlava o trânsito na Avenida 
Dores com a Rua Pinto Bandeira, quando 
parou um Corsa. Percebeu que o motorista 
apresentava sintomas de embriaguês. 
Solicitando os documentos, o motorista, um 
homem de aproximadamente 52 anos exibiu 
uma carteira da Brigada Militar. O agente 
disse que chamaria uma guarnição para que 
fosse feito o teste do bafômetro. O cidadão 
fugiu do local, deixando a carteira. O caso 
será investigado. 
 
Brasília tripulada por dois indivíduos andava 
sempre na contramão de direção, em 
ziguezague, na Rua Alfredo Viana, na 
Urlândia, O motorista da Brasília, Romarino 
Gaier do Nascimento, 46 anos, deu marcha à 
ré, chocando-se com o veículo de um PM. 
Imobilizado, o policial pediu apoio. O 
referido motorista não possui habilitação. Foi 
encaminhado para a DPPA e autuado por 
embriaguês.  

02 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Roubo 

Silvana Vieira de Castro foi assaltada na 
Avenida Presidente Vargas, próximo a Vila 
Militar, por dois indivíduos. Ela foi 
surpreendida por trás e um dos ladrões a 
segurou pela boca derrubando-a no chão. 
Teve roubado seu telefone celular. 
 
Roselaine da Silva Ramos foi roubada por 
dois indivíduos em uma parada de ônibus, na 
Avenida Oliveira Mesquita, Vila Salgado 
Filho. Levaram documentos, cartões, celular 
e outros pequenos objetos. 

02 
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05.04.2010 
Segunda-

feira 
Prisão 

Policiais da Seção de Inteligência do CPRO 
Central, no interior da Vila Lídia, 
localizaram o foragido Thiago Rodrigues da 
Silva. Ao fugir, foi perseguido e preso no 
interior de uma residência da Rua Severino 
Correa. Thiago entrou em luta com os 
policiais. Moradores do local saíram em 
defesa de Thiago. Foi necessário acionar 
reforço para contornar a situação. Um dos 
policiais sofreu ferimentos nas mãos. Thiago 
foi levado a DPPA e recolhido ao presídio. 

01 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Tentativa de 
homicídio 

Cláudio Machado de Castro, residente na 
estrada Antônio Gonçalves do Amaral, no 
Bairro Pé de Plátano. Ao ouvir barulho, nos 
fundos da firma, focou uma lanterna. Quando 
foram disparados quatro tiros de arma de 
fogo em sua direção Um atingiu uma parede 
da sala, passando a centímetros de sua 
cabeça. O caso está sob os cuidados da 4ª 
DP. 

01 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Roubo a 
motorista 

Nelson Novas dos Santos estava dentro de 
um caminhão no pátio do posto Pilon, na 
saída para São Pedro do Sul, acesso a T. 
Neves, quando foi assaltado por dois 
tripulantes de uma moto. Nelson teve 
roubado a importância de duzentos e 
cinqüenta reais em dinheiro. 

01 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Lei Maria da 

Penha 

Grande número de ocorrências no 
Estado durante o feriadão. O maior número 
de registros foi elaborado no sábado de 
aleluia.  

10 

05.04.2010 
Segunda-

feira 

Porte ilegal de 
arma de fogo, 

seguido de 
flagrante 

Na Avenida Rio Branco próximo ao 
Camelódromo, a Brigada Militar abordou um 
Gol tripulado por dois casais. Com os 
homens de 24 e 26 anos foram encontrados 
dois revólveres Rossi, calibre 22, municiados 
com sete e seis cartuchos. Foram autuados 
em flagrante na DPPA e recolhidos ao 
presídio. 

01 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Furto tipo 

arrombamento 

Bar na Rua Venâncio Aires arrombado. 
Felipe Balin, 24 anos foi preso na Rua 
Inspetor Goulart, na invasão do Km 2. Foram 
apreendidos um DVD um celular e uma TV 
furtados do bar. Uma faca e dois cachimbos 
artesanais para fumar crack. Autuado na 
DPPA e recolhido ao presídio. 

01 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Furto e disparo 
de arma de fogo 

Na Rua Marechal Mallet, no Bairro Passo 
D’Areia, sete pessoas entre vítimas e 
suspeitos foram identificados. Uma policial 
do BOE de Porto Alegre teria efetuado 

01 
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disparos contra um veículo Gol, com 
suspeitos do furto de um rádio PX. O 
indivíduo detido e identificado como suspeito 
negou ter praticado o furto. Também houve 
uma briga entre os desafetos. Na briga os 
dois indivíduos teriam ficado feridos e foram 
encaminhados ao exame de corpo de delito.  

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Baleado 

Jairo da Silva Moreira deu entrada no PA da 
HUSM, levado por um taxista, com um tiro 
nas costas. O taxista que removeu não sabia 
que o freguês estava ferido a bala. No 
caminho ele disse que estava baleado e pediu 
para o motorista acelerar o carro. Deram 
entrada nele, foi ao bloco cirúrgico, 
submetido a intervenção cirúrgica. 

01 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Suspeita de 

Fratura 

No PA do HUSM, Dilmar de Souza 
Trindade, foi recolhido pelo resgate do Corpo 
de Bombeiros na Rua Sargento Floriano 
Carrão na Vila Schirmer. Caiu um muro 
sobre a sua perna. Com suspeita de fratura 
ele está internado fazendo exames. 

01 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Acidentes com 

morte no Estado 

Quinze pessoas morreram em conseqüência 
de acidentes de trânsito nas estradas do Rio 
Grande do Sul durante o feriadão de Páscoa. 
As últimas ocorrências foram registradas 
entre o final da tarde de sábado e o início da 
manhã de ontem.  
 
Em Garibaldi no Km 94, a colisão entre um 
Escort e uma motocicleta. Duas vítimas 
fatais. Morreram o motociclista Cleiton 
Laguna, 24 anos e um dos ocupantes do 
automóvel, Valdecir Luiz Bucks de 48 anos. 
O condutor do carro Vilmar Antonio Nools 
ficou ferido e precisou de atendimento no 
Hospital de Garibaldi. 
 
Em São José das Missões, no Km 103, BR 
386, um automóvel Gol desgovernado não 
venceu uma curva. O carro colidiu contra 
árvores e incendiou. O condutor Júlio César 
dos Santos e seus dois acompanhantes, 
Ricardo Darlan Brizzola, 20 anos, e Rodrigo 
Cotica Brizzola, 28 anos, morreram. 
 
Colisão entre um Fiat e uma motocicleta, na 
RS 130, em Lajeado, resultou em mais uma 
morte. O motorista do Fiat tentou fazer o 
retorno na pista, quando foi atingido por uma 
moto. Gilberto Jorge Hienitz, 51 anos morreu 

15 
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no local. Os três ocupantes do automóvel 
foram levados para o Hospital de Lajeado. O 
condutor da moto, Régis Boon teve 
ferimentos. 

05.04.2010 
Segunda-

feira 
Homicídios no 

Estado 

Cinco homicídios ocorreram desde sábado na 
capital: Sérgio Esperandil foi encontrado 
morto no Bairro São João.  

 
Marcos Santos da Silva, 13 anos, 

morreu baleado no Rubens Berta em Caxias 
do Sul. 

 
Rodrigo da Silva Furtado, 22 anos, foi 

morto a tiros na Santa Fé.  
 
Em Ijuí, uma desavença provocou a 

morte de um detento da Penitenciária 
Modelada. 
 

08 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Embriaguez ao 
volante 

Vinte motoristas são flagrados dirigindo em 
estado de embriaguez alcoólica. 
 
José Aires Miranda Leal, abordado na 392, 
em frente a balança. Dirigia um veículo Gol, 
com sintomas de embriaguez alcoólica. No 
teste do bafômetro foi constatado índice de 
álcool no sangue superior ao tolerado pelo 
CTB (Código de Trânsito Brasileiro). José 
Aires foi levado à DPPA, e responderá 
inquérito policial. 

20 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Lesão de 
Trânsito 

Luiz Israel Tormes, 33 anos, foi atropelado 
na calçada da Avenida Presidente Vargas, em 
frente ao Colégio Cilon Rosa, por um veículo 
não caracterizado. O motorista fugiu do 
local. Ferido Luiz Israel, foi socorrido pelo 
resgate dos bombeiros e encaminhado ao 
PAM.  

01 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Roubo 

O técnico Fernando Dalla Pozza Ilha, 30 
anos, fazia uma manutenção na Rua Dr. 
Bozzano, próximo ao CFC (Centro de 
Formação de Condutores) Padre Réus, ao 
descer da escada, foi assaltado por dois 
tripulantes de uma moto. Foi roubada a 
maleta com várias ferramentas. 
 
Magnum Elicio Gambin, trabalhava em sua 
banca de frutas na RS-C 287, próximo ao 
Restaurante Etnias, quando foi assaltado por 
um ciclista armado de revólver, levando 
cerca de noventa reais em dinheiro. 

02 
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18.05.2010 
Terça-
feira 

Porte ilegal de 
arma 

Depois de proferir ameaças ao comerciante 
Edson de Medeiros, 29 anos, José Eliseu 
Campos, foi preso no interior da National 
Dog Lancheria, na Rua Venâncio Aires. Com 
José Eliseu, foram encontrados um revólver 
calibre 32, com três cartuchos, e uma adaga. 
Foi Autuado na DPPA e recolhido ao 
Presídio Regional de Santa Maria. 

01 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Roubo a 
estabelecimento 

comercial 

Dois indivíduos armados assaltaram a Tribo 
Farma, na RS-C 287, em Camobi, Os ladrões 
roubaram cerca de dois mil reais em 
dinheiro, cheques de clientes, um monitor de 
computador, celular, mochila contendo um 
notebook e um pen drive entre outros 
objetos. 

01 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Lesão corporal 

Na Rua Marista Dois, no Alto da Boa Vista, 
ocorreu uma briga entre vizinhos. Alciomar 
Jardim dos Reis apresentava um corte 
profundo na cabeça, alegando ter sido vítima 
de furto de madeira e ao procurar o suposto 
autor, Edimar Andrades Santos, acabou 
sendo agredido com golpes de adaga. 

01 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Furto de moto 

Na Rua Venâncio Aires, em frente ao Clube 
Santamariense, uma motocicleta Yamaha, 
preta, de Rogério Carlos Mariano de 
Oliveira, registrada em nome de Boca do 
Monte, Tele Entrega Ltda. Na Avenida 
Malman Filho, próximo ao Mercado 
Alternativo, a referida moto foi localizada 

01 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Roubo a pedestre 

Antonio Luiz Gabardo Junior, 18 anos, foi 
assaltado na Avenida Borges de Medeiros, 
por quatro indivíduos, que levaram um 
celular e certa quantia em dinheiro. 

01 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Tiros e assalto a 
ônibus 

Ônibus com comerciantes de Santa Maria e 
região que fariam compras em São Paulo,  foi 
alvejado com mais de vinte tiros e assaltado 
domingo à noite, quando trafegava pela BR 
476, na cidade paranaense de Lapa, às vinte 
três horas. O motorista teve ferimentos na 
cabeça, mas passa bem e ninguém mais ficou 
ferido. 

01 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Veículo 
incendiado 

Em Três Barras, quase em frente à igreja São 
Valentim, um Fiat 147, cor bege, de Dona 
Francisca, placas IBC-3389, totalmente 
incendiado. 

01 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Acidente de 
moto com 

criança 

Na BR 158, perto do trevo dos quartéis, uma 
moto que saiu da Vila Rossi e entrou na 
rodovia batendo em um Kadett conduzido 
por Daniel Robson Strassburger. 

01 
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Luiz Fernando Medeiros Carvalho, com uma 
criança de três anos de idade, sem capacete, 
acabou caindo ao solo, sofrendo ferimentos. 

18.05.2010 
Terça-
feira 

Assalto 

Denílson Fagundes de Mattos   foi vítima de 
assalto na Rua Venâncio Aires com a Rua 
Floriano Peixoto. Dois indivíduos armados 
de faca levaram uma jaqueta de nylon, um 
relógio Orient, noventa reais em dinheiro e 
um par de botas de gaúcho que ele usava. 

01 

    113 
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7. ANÁLISE DA ESTATÍSTICA DAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS  

 

01.02.2010 – segunda-feira – notícias de sábado e domingo = 2 dias. 

22.02.2010 – segunda-feira – notícias de sábado e domingo = 2 dias. 

05.04.2010 – segunda-feira – notícias de sexta-feira, sábado e domingo = 3 dias. 

18.05.2010 – terça-feira – notícias de sábado, domingo e segunda-feira = 3 dias. 

Totalizando = 113 ocorrências em 10 dias. 

 

OCORRÊNCIA QUANTIDADE 

Furto de veículo 03 

Celular no Presídio 01 

Embriaguez  24 

Tentativa de furto, seguida de flagrante 01 

Furto de moto  03 

Tentativa de Homicídio 02 

Tentativa de furto 01 

Lesão de trânsito 02 

Roubo  09 

Abigeato 02 

Colisão 04 

Acidente grave  02 

Recuperação de veículo 01 

Cortado 01 

Agressão 01 

Roubo com lesões 02 

Flagrante  01 

Saída de pista 01 

Incêndio 02 

Porte ilegal 03 

Abalroamento  01 

Prisão  01 

Roubo a motorista 01 

Furto tipo arrombamento 01 
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Furto e disparo de arma de fogo 01 

Baleado 01 

Suspeita de Fratura 01 

Roubo a estabelecimento comercial 01 

Lesão corporal 01 

Roubo a pedestre 02 

Tiros e assalto a ônibus 01 

Veículo incendiado 01 

Acidente de moto com criança 01 

Acidentes com morte (no Estado) 15 

Homicídios (no Estado) 08 

Lei Maria da Penha (no Estado) 10 

T O T A L                                113 
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8. ANÁLISE 

 A produção da notícia policial no Programa Alvorada – A Cidade Acorda Bem-

Informada – da Rádio Imembuí AM de Santa Maria, destaca a força da editoria com as 

informações locais, usando a proximidade como um dos critérios de noticiabilidade.  

  Vivemos na era da globalização e da instantaneidade, e o programa nos mostra que, 

mesmo sendo em um horário considerado cedo do dia, madrugada, quatro horas da manhã o 

início, a notícia local já tem espaço e é considerada relevante, importante e interessante para o 

público quanto ao critério de proximidade. 

 Para atingir seus propósitos, o produtor seleciona as notícias fundamentando-se na 

relevância dos acontecimentos locais, onde o ouvinte tem o atrativo de conhecer um 

determinado grupo social ou o que acontece em seu bairro e na cidade ao qual está vinculado, 

mesmo que seja a vários quilômetros de distância.   

 Para tornar este exemplo ilustrativo, notamos que em relação a uma notícia 

internacional não é tão considerada quanto uma de âmbito regional, como uma tentativa de 

homicídio, roubo, acidente grave, roubo com lesões, acidentes com morte, que terá grande 

destaque nos noticiários da cidade, promovendo a interação da comunidade com a 

proximidade geográfica do fato. 

 Traquina (2006) mostra o item abordado como um dos fundamentais do valor-

notícia. 

Outro valor-notícia fundamental da cultura jornalística é a proximidade, sobretudo 

em termos geográficos, mas também em termos culturais. Um acidente de viação 

com duas vítimas mortais em Cascais poderá ser notícia num jornal de Lisboa, e 

possivelmente, mas com maior dificuldade, num jornal do Porto, mas dificilmente 

num país estrangeiro. No caso dos desastres, a  chamada Lei McLurg estabelece 

uma relação entre o número de mortos e a distância geográfica para avaliar a sua 

noticiabilidade. No entanto, a distância geográfica é distorcida pelos mecanismos 

de recolha de informações. (TRAQUINA, 2006, p.80). 

  

 A fundamentação visa à aplicação sobre a notícia local, dos critérios de importância 

e interesse, para definir os fatores que interferem na elevação de um determinado 

acontecimento, buscando identificar os elementos de interesse da notícia e os critérios de 

noticiabilidade que serão selecionados nas notícias. 

 Para que seja selecionada a notícia, o apresentador conta com um conjunto de 

elementos através dos quais controla e gera a quantidade e o tipo de acontecimento, como os 
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valores-notícia que são considerados interessantes, significativos e relevantes a serem 

mostrados da realidade social. 

 Consideramos que a audiência é maior para os assuntos locais, por ser o fator de 

mercado mais interessante, devido à proximidade geográfica, social e psicológica que gera 

uma relação de confiança, solidariedade e simpatia, tornando-se poderosa na hora de escolher 

a notícia. 

 Também usa o fator importância como o grau e nível hierárquico dos indivíduos 

envolvidos no acontecimento, o impacto de interesse público, a quantidade de pessoas 

envolvidas, a relevância, a significatividade e como exemplo: a curiosidade, o incomum, o 

crime, a emoção, a intensidade e a negatividade dos fatos. 

 Considerado o critério interesse humano, onde agrupa as citações de emoção, 

dramatização e identificação humana, é onde busca essencialmente trazer à tona o interesse de 

despertar as emoções primárias do ouvinte, com atualidade das notícias, o ineditismo, a 

novidade e a relevância. 

 De acordo com nossa análise dos dez dias, em quatro finais de semana, das 113 

notícias policiais, os maiores percentuais de ocorrências em Santa Maria foram de embriaguez 

ao volante, com um total de 24 casos (21% das estatísticas), e em segundo lugar na cidade, 9 

casos de roubo (8%). No Estado, liderou acidentes com morte, com 15 casos (13%), e Lei 

Maria da Penha, com 10 casos ( 9%). 

 Os tipos de ocorrências foram: furto de veículo, celular no presídio, tentativa de 

furto, seguida de flagrante, embriaguez, furto de moto, tentativa de homicídio, lesão de 

trânsito, tentativa de furto, roubo, abigeato, colisão, acidente grave, recuperação de veículo, 

cortado, agressão, roubo com lesões, flagrante, saída de pista, incêndio, porte ilegal, 

abalroamento, prisão, roubo a motorista, furto tipo arrombamento, furto e disparo de arma de 

fogo, baleado, suspeita de fratura, roubo a estabelecimento comercial, Lei Maria da Penha (no 

Estado), roubo a pedestre, tiros e assalto a ônibus, veículo incendiado, acidente de moto com 

criança, acidentes com morte (no Estado), homicídios (no Estado) e lesão corporal. 

 As notícias policiais veiculadas no programa mostram o extraordinário, o insólito, o 

atual, a figura proeminente, o ilegal, a calamidade e a morte, realçando a importância, um dos 

elementos substantivos da notícia relacionados ao conteúdo e à notoriedade ou hierarquia dos 

acontecimentos e as pessoas envolvidas nos fatos. 

 Quanto à quantidade de pessoas envolvidas de fato ou potencialmente e a gravidade 

da situação, condiciona-se à área de abrangência do rádio local, portanto, fica restrito aos 
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personagens locais e a pauta das notícias está voltada para estes ouvintes. Quanto mais 

integrantes da comunidade, da cidade, o fato atingir, mais importante ela será. 

 Souza (2002) nos mostra o interesse humano e a sedução da notícia. 

 

À luz da teoria dos usos e gratificações, poderíamos dizer que o ser humano tende a 

interessar-se pela informação jornalística que lhe proporciona algum proveito. Por 

isso, a relação evento-notícia será, necessariamente, baseada, pelo menos em parte, 

numa lógica comercial: A valorização dos acontecimentos resultaria, portanto, 

parcialmente, da submissão da ocorrência à lógica discursivo-comercial dos news 

media. E as notícias necessitam de seduzir para, num ambiente concorrencial, 

funcionarem como uma mais-valia para um determinado órgão de comunicação 

social.(SOUZA, 2002, p.98). 

  

 O apresentador trabalha com valores-notícias de seleção para a editoria policial de 

seu programa, como a morte, notoriedade, proximidade (em termos geográficos e também 

culturais), relevância, novidade, o incomum como conflito, crimes, expectativa, objetividade, 

importância e o tempo. 

 Para as notícias apresentadas no programa, o jornalista adquiriu, ao longo do tempo, 

o profissionalismo nas salas de redações, um saber instintivo que lhe permite hierarquizar e 

identificar a variedade de informações diárias para seleção primária dos fatos e os valores-

notícia, abordando atributos ao conflito, curiosidade, tragédia, proximidade, homicídios, 

roubos, etc. 

  Com a visão de objetividade, verdade, interesse público, etc., é construído, ao longo 

desta cadeia de informações com um volume grande de matéria-prima, a rede de critérios de 

noticiabilidade usados pelo apresentador como um fator potencialmente capaz de agir no 

processo da produção da matéria no programa, escolhendo qual acontecimento é mais 

merecedor de ser editado como notícia. 

 No processo de escolha do apresentador, a matéria, elemento de cada pessoa em 

particular, depende principalmente de seu julgamento nos acontecimentos de que a notícia é 

ou deve ser uma construção social ou um produto cultural jornalístico. Ele tem o 

conhecimento e a capacidade de identificar qual o material que possui valor como notícia nas 

situações cotidianas de interesse, importância, segurança e veracidade. 

 Reforça a idéia de que os acontecimentos podem conter vários elementos de interesse 

popular, transformados em notícias que chegam aos valores-notícia de oportunidade, 

proximidade geográfica, proeminência, tamanho, importância, frequência, amplitude, clareza 
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ou falta de ambigüidade, relevância, conformidade, imprevisão, continuidade, composição, 

personificação e o negativismo. 

 O jornalista trabalha, nas seleções e construções das notícias, os critérios 

substantivos, que avalia diretamente os fatos contextuais no processo de produção, construção 

que se refere à seleção de elementos dentro dos acontecimentos dignos de citação noticiosa, o 

conflito ou controvérsia, a simplificação que é sem ambigüidade nem complexidade e do 

interesse de grande número de pessoas. 

 No que constam, para o apresentador, os valores-notícias aplicam-se em todas as 

fases da atividade jornalística, sendo a causa e conseqüência da seleção, que faz parte da 

cultura profissional, caracterizando-se um quadro de avaliação racional, onde suas decisões 

permitem a operacionalidade do processo da produção noticiosa. 

Conforme Wolf (2003), existe uma análise de certos procedimentos produtivos 

específicos. 

É, por conseguinte, desviante representar-se o processo de selecção como uma 

escolha rápida, sem margens, pré-ordenada, vinculada a critérios fixos. Estes estão, 

seguramente, presentes – os valores/notícia e outros elementos produtivos – mas a 

sua importância é sempre complementar a uma avaliação complexa que procura 

individualizar um ponto de equilíbrio entre múltiplos factores.(WOLF, 2003, 

p.198). 

  

 O papel do jornalista é filtrar os acontecimentos do dia-a-dia, porque quando alguém 

mata, assalta, rouba, agride, ameaça, existe a notícia, que são atos inexplicáveis de acordo 

com a nossa moral e ética. Portanto, é relatado o algo sem explicação, uma anormalidade que 

não é compreendida. 

  Na editoria policial do programa, a negatividade é usada como valor-notícia, porque 

entre as más notícias existe uma hierarquia na preferência do ouvinte. A notícia envolvendo 

morte causa um grande impacto na audiência, e as mortes por assassinato são as que mais 

comovem e atraem o público. Depois, vêm as mortes por atentados, guerras, conflitos, 

acidentes aéreos e tragédias naturais, que também têm poder de atração. 

 Valores-notícia representam características e regras no trabalho profissional, que são 

de fácil utilização e compreensão usadas pelo apresentador do programa, tornando-as 

implícitas ou explicitamente, onde mostra uma coerência no conjunto e um rigor na seleção 

para atingir seus objetivos. 
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 Como os últimos valores-notícia, o jornalista, em sua seleção de ocorrências, usa a 

atualidade, que necessariamente deve ser as ocorrências mais atuais possíveis e o equilíbrio 

que determina a noticiabilidade dos acontecimentos, unindo globalidade e escassez do 

produto, equilibrando a informação levada ao ar. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  Este trabalho de pesquisa teve o propósito principal de responder a seguinte 

pergunta: como ocorre a produção da notícia policial no programa “Alvorada – A Cidade 

Acorda Bem-Informada”, da Rádio Imembuí AM, de Santa Maria, trazendo consigo um 

público ouvinte fiel durante mais de vinte anos? Foi feito, também, um resgate histórico da 

vida e carreira do jornalista, radialista e ex-vereador Fernando Adão Schimidt, profissional 

muito carismático e conhecido no rádio santa-mariense como “Schimitão”, através de 

entrevistas com o produtor e apresentador do programa. 

 Partindo do referencial bibliográfico, de entrevistas com o apresentador, de uma série 

de gravações e análise dos programas, foi possível chegar a uma conclusão, traçando um 

perfil referente ao trabalho pesquisado. Foram analisados os critérios de noticiabilidade e 

valores-notícia dos programas apresentados por Fernando Adão Schimidt, com gravações de 

50 edições e decupagem de quatro, sempre com ênfase na editoria policial. Foram decupados 

os programas de 1º e 22 de fevereiro, 5 de março e 18 de maio, do corrente ano de 2010. 

 O propósito foi estudar e identificar as rotinas produtivas, juntamente com o sentido 

do trabalho da história oral. Foram realizadas entrevistas com o apresentador, que contou suas 

experiências e memórias, bem como descrever a trajetória construída como radialista, desde 

seu nascimento até o momento atual.  

 Foi alcançado o ponto referente às pretensões da pesquisa no final do trabalho 

realizado, com o objetivo norteado à pauta policial. Os critérios de noticiabilidade e o formato 

da programação até a divulgação dos acontecimentos essenciais à matéria jornalística policial 

são de grande impacto social pela conotação negativa e fidelizam o contrato com os ouvintes. 

Há, por consequência, o fortalecimento da credibilidade do programa com o ouvinte graças ao 

trabalho e experiência do apresentador. 

 A importância da coleta de informações para o programa passa pelo 

comprometimento do apresentador em identificar e levar à comunidade, diariamente, as 

ocorrências de interesse público para os ouvintes. A coleta e a análise do conteúdo policial 

das edições selecionadas, com suas características, produção e aquisição de informações, 

serviram para identificar as rotinas diárias do programa. 

 Através do material desta pesquisa, foi possível conhecer os sentidos do trabalho 

construído por Fernando Adão Schimidt e seus métodos quantitativos de coleta e análise dos 

seus hábitos de discurso, rotina, organização e formação de agenda. 
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 Pertinente destacar que o estudo também se embasou nos critérios e valores de 

noticiabilidade usados na editoria policial, considerado o “carro-chefe” do programa, 

seguindo corretamente os tempos corretos dos quadros e roteiro programado, respeitando os 

ouvintes, usando e seguindo fielmente as regras jornalísticas. 

 A popularidade do programa e do apresentador está evidenciada, em grande parte, na 

adoção da editoria policial como segmento jornalístico principal do “Alvorada – A Cidade 

Acorda Bem-Informada”. É focalizado o desempenho das instituições responsáveis pela 

administração das infrações legais dos cidadãos, mostrando os acontecimentos pertinentes na 

cidade aos seus ouvintes, com uma pitada de sensacionalismo, onde os crimes e acidentes 

sempre despertam a curiosidade e causam impacto à população. 

 O presente estudo valoriza a existência da ética, como um princípio fundamental do 

jornalismo no programa, onde busca-se conquistar a audiência e fortalecer a sua credibilidade.  

 Referente à ética jornalística, Bucci comenta uma das variantes, de acordo com 

Rushwoth Kidder, presidente do Institute for Global Ethics.  

Em Ética jornalística – O novo debate, “Rushworth Kidder, separa dessas duas 
correntes uma terceira variante, a chamada “regra de ouro”: o princípio segundo o 
qual cada um deve agir em relação aos outros do mesmo modo que gostaria que os 
outros agissem em relação a si. Aqui, o que fala mais alto é a preocupação com o 
próximo. Mas, de novo, há problemas. A “regra de ouro” é um bom princípio critão, 
mas não é lá muito prática. Não que ela deva ser jogada fora; deve ser observada 
todos os dias por qualquer sujeito de boa vontade. (BUCCI, 2004, p.23) 
 

 Verificou-se, por meio do estudo, que a qualidade e o regime de liberdade da difusão 

radiofônica garantem o direito à diversidade de conteúdos. É então onde a sociedade cria 

novos mecanismos para suas avaliações, sendo capaz, de certa forma, de inibir certas 

distorções, atuando como vigilante dos programas considerados de baixo nível. Por este 

motivo, “Schimitão” sempre inova, melhora e qualifica o seu programa.  

 O presente estudo também evidenciou que o rádio mantém a sua posição de destaque 

entre os meios de comunicação. De grande alcance e com relevância na participação na vida e 

na sociedade, contribui para a formação da cidadania, com informações, prestação de 

serviços, lazer, músicas e com a publicidade, além de garantir postos de trabalho. 
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ANEXOS 

 

PERGUNTAS FORMULADAS PARA O JORNALISTA, PRODUTOR E 

APRESENTADOR DO PROGRAMA “ALVORADA – A CIDADE ACORD A BEM 

INFORMADA”, FERNANDO ADÃO SCHIMIDT 

 

A PESSOA 

 

1)  NOME: 

2)  DATA DE NASCIMENTO: 

3)  NATURALIDADE: 

4)  ESPOSA: 

5)  FILHOS/NETOS: 

6)  SOBRE SUA FAMÍLIA:  

7)  O SEU DIA DIA: 

8)  COMO VOCÊ SE DEFINE: 

9)  MAIOR ORGULHO: 

10)  O QUE MAIS EMOCIONA: 

11)  O QUE INCOMODA: 

12)  QUAIS OS CUIDADOS COM A SAÚDE: 

13)  UMA LEMBRANÇA MUITO BOA: 

14)  AMIGOS: 

15)  SENTIMENTO MAIS IMPORTANTE PARA O SER HUMANO: 

16)  UMA PERSONALIDADE QUE ADMIRAS: 

17)  SE ANDOU POR VÁRIOS LUGARES. POR QUE SANTA MARIA PARA    

VIVER: 

 

O PROGRAMA  

18)  COMO E QUANDO SURGIU "ALVORADA - A CIDADE ACORDA BEM-     

INFORMADA": 

19)  QUANTO TEMPO ESTÁ NO AR O PROGRAMA: 
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20)  O PROGRAMA SEMPRE FOI NESTE HORÁRIO: 04h 00min  ÀS 06h 30min    DA 

MANHÃ E POR QUE TÃO CEDO: 

21)  QUANDO JOVEM TINHA IDÉIA DE UM DIA SER APRESENTADOR DE UM 

PROGRAMA DE RÁDIO MAIS OUVIDO NA CIDADE: 

22)  A SUA HISTÓRIA NO RÁDIO: 

23)  O PROGRAMA SEMPRE FOI DO GÊNERO INFORMATIVO: 

24)  QUEM PRODUZ O PROGRAMA E FAZ OS CONTATOS COM OS 

PATROCINADORES: 

25)  QUAL O CRITÉRIO DE PRODUÇÃO DAS NOTÍCIAS: 

26)  VOCÊ SE ACHA IMPARCIAL AO OPINAR SOBRE AS NOTÍCIAS 

APRESENTADAS: 

27)  JÁ HOUVE UMA SITUAÇÃO EM QUE SE ALTEROU, FICOU COM RAIVA, 

REFERENTE A UMA NOTÍCIA APRESENTADA NO PROGRAMA: 

28)  ALGUMA VEZ PENSOU EM DESISTIR, PARAR COM O PROGRAMA E SE 

DEDICAR A SUA VIDA PARTICULAR, FAMÍLIA, NETOS, CASA: 

29)  QUANDO ENTROU NA POLÍTICA, JÁ FAZIA ALGUM PROGRAMA DE 

RÁDIO: 

30)  A QUE CREDITA O SUCESSO DO PROGRAMA: 

31)  SE NÃO TIVESSE O PROGRAMA, O QUE GOSTARIA DE ESTAR FAZENDO 

HOJE:  

32) A CARREIRA DE IVORY GOMES DE MELLO (O CEREJINHA) NO RÁDIO 

ENCERROU-SE EM DEZEMBRO DE 1986, QUANDO FOI SUBSTITUÍDO POR 

FERNANDO ADÃO SCHMIDT. 

O COMUNICADOR FALECEU AOS 65 ANOS, DE CÂNCER, NO DIA 11 DE          

JUNHO DE 94. 

CONHECIA BEM O CEREJINHA: 

FALE ALGUMA COISA SOBRE ELE, SE TE INSPIROU EM CRIAR O 

PROGRAMA PARA SUBSTIUIR: 

   

  DVD 01 

  Gravações dos programas em 2009:  

 03 de fevereiro de 2009, 04 de fevereiro de 2009, 05 de fevereiro de 2009, 06 de 

fevereiro de 2009, 09 de fevereiro de 2009, 10 de fevereiro de 2009, 11 de fevereiro de 2009, 
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12 de fevereiro de 2009, 13 de fevereiro de 2009, 16 de fevereiro de 2009, 18 de fevereiro 

de 2009, 20 de fevereiro de 2009, 23 de fevereiro de 2009, 25 de fevereiro de 2009, 26 de 

fevereiro de 2009, 03 de março de 2009, 04 de março de 2009, 06 de março de 2009, 12 de 

março de 2009, 13 de março de 2009, 16 de março de 2009, 17 de março de 2009, 18 de 

março de 2009, 19 de março de 2009 e 24 de março de 2009. 

 

  DVD 02 

  Entrevista com Fernando Adão Schimidt. 

  Programas transcritos:  

  01 de fevereiro de 2010, 22 de fevereiro de 2010, 05 de abril de 2010 e 18 de maio 

de 2010. 

  Gravações dos programas em 2010: 

  01 de fevereiro de 2010, 02 de fevereiro de 2010, 11 de fevereiro de 2010, 05 de 

março de 2010, 08 de março de 2010, 09 de março de 2010, 10 de março de 2010, 22 de 

fevereiro de 2010, 23 de fevereiro de 2010, 25 de fevereiro de 2010, 03 de março de 2010, 04 

de março de 2010, 26 de fevereiro de 2010, 01 de março de 2010, 02 de março de 2010, 12 de 

março de 2010, 16 de março de 2010, 17 de março de 2010, 22 de março de 2010, 23 de 

março de 2010, 29 de março de 2010. 

 


