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RESUMO:  

 
Com este trabalho monográfico pretendeu-se investigar as mudanças ocorridas no formato do 
Correspondente Ipiranga da Rádio Gaúcha. A síntese noticiosa tem seu modelo inspirado no 
Repórter Esso, nascido em 1941, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O Correspondente 
Ipiranga está no ar há cerca de cinco décadas na Rádio Gaúcha. A principal modificação no 
formato do programa ocorreu em 2005, quando a leitura das notícias por um locutor foi 
substituída pela leitura de um jornalista, que acompanha o processo de produção das notícias. 
Além do apresentador, o programa passou a ter algumas sonoras de entrevistas, ao contrário 
da versão anterior. Neste trabalho, procurou-se analisar como são as rotinas produtivas do 
Correspondente Ipiranga e compreender quais são os critérios de noticiabilidade mais usados. 
O estudo está fundamentado pela teoria do newsmaking e dos valores-notícia, baseada em 
autores como Mauro Wolf e Nelson Traquina. Também são utilizados conceitos base de 
autores como Luiz Artur Ferraretto, Eduardo Meditsch e Luciano Klöckner para definir as 
características do rádio e síntese noticiosa. A pesquisa foi iniciada com um levantamento 
bibliográfico dos autores citados. Posteriormente, foi realizada pesquisa qualitativa com o uso 
da entrevista e da observação-participante. 

 
Palavras-chave: Rádio, síntese noticiosa, valores-notícia, rotinas produtivas. 
 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In this monograph we intended to investigate the changes which occurred in the format of 
Correspondente Ipiranga of Rádio Gaúcha. The news synthesis has its model based on 
Repórter Esso, from 1941, on Rádio Nacional in Rio de Janeiro. Correspondente Ipiranga has 
been broadcasted for about five decades on Rádio Gaúcha. The main change in the program 
format happened in 2005 when the news, which were read by a radio announcer, started being 
read by a reporter, who follows the process of producing news. Besides the radio presenter, 
the program started to have some sounding interviews. In this monograph, we intended to 
analyze the productive routines of Correspondente Ipiranga and to understand which news 
criteria were most used. The study is based on newsmaking and news values theories 
proposed by authors such as Mauro Wolf and Nelson Traquina. We also used key concepts 
from Luiz Artur Ferraretto, Eduardo Meditsch and Luciano Klöckner in order to define the 
characteristics of the radio and the news synthesis. The research started with a bibliographic 
survey of the authors mentioned. Then, we used a qualitative research approach with 
interviews and participant observation. 
 
Key-words: Radio, news synthesis, newsworthy, productive routines. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Quando pensamos em jornalismo no rádio brasileiro, sem dúvida, a lembrança mais 

antiga e profícua na nossa memória é um programa chamado Repórter Esso. Um modelo que 

perdurou por décadas e “dá certo” até os dias atuais. Mas renovar é preciso. Foi pensando 

assim que a Rádio Gaúcha implantou em 2005 um novo formato para o já consagrado 

Correspondente Ipiranga. A ousadia da inovação marca uma nova fase para o noticiário em 

rádio.  

Este recomeço deve estar registrado para que não se perca ao longo do tempo. Este é 

um bom motivo para contar, em linguagem escrita, a história que é feita através de palavras 

faladas. Para tanto, este trabalho monográfico pretende mostrar como é o fazer jornalístico 

dos profissionais que trabalham para levar ao ar o Correspondente Ipiranga. Assim, com uma 

reportagem ampliada, onde os principais guias foram autores que tratam das rotinas 

produtivas e dos valores-notícia no jornalismo, foi feito um mapeamento, ainda que restrito 

pelo tempo, do que acontece nos bastidores da notícia na Rádio Gaúcha. 

O trabalho inicia com um breve relato da história do rádio no Brasil. Nesta exposição, 

a trajetória do rádio é apresentada a partir das evoluções tecnológicas ocorridas ao longo dos 

anos, bem como das mudanças nos conteúdos veiculados por este meio de comunicação.  

Em seguida, tem-se um relato conciso do histórico de implantação e desenvolvimento 

da Rádio Gaúcha, emissora que veicula o Correspondente Ipiranga. O programa está presente 

na programação da rádio há mais de cinco décadas. Desse modo, esta trajetória está descrita 

no trabalho, inclusive com os diferentes nomes que a síntese noticiosa teve ao longo da 

existência.  

Faz-se necessário também falar das características do rádio, um meio de comunicação 

pioneiro no imediatismo dado às notícias, mas que, ao longo do tempo, precisou se adaptar às 

novas descobertas no campo da mídia.  

A pesquisa tem como base autores que defendem as notícias como construção social 

da realidade. Segundo a teoria do newsmaking, a cultura profissional dos jornalistas, a 

organização do seu trabalho e os processos de produção são fatores que estão impregnados 

pelo espaço que os circunda, ou seja, o trabalho jornalístico não pode ser tomado como alheio 

à sociedade.  

Para confirmar ou refutar estas afirmações é que foi feita a pesquisa de campo, 

composta pela observação-participante e entrevista. Portanto, o trabalho contém a descrição e 

a análise das rotinas produtivas e dos valores-notícia observados no Correspondente Ipiranga, 
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para mostrar sua estrutura de funcionamento e quais critérios são importantes na escolha das 

notícias.  

Ao final, percebe-se que os meios de comunicação jamais podem ser observados fora 

do contexto social, pois dele se servem, a ele se dirigem e por ele são guiados. Sobre os 

jornalistas, pode-se dizer que eles imprimem ao seu trabalho tanto aspectos técnicos quanto 

humanos. Desse modo, é impossível fazer algo sem deixar marcas. É como a alma do pintor 

impressa na sua tela. Assim, os jornalistas dão vida a cada fato que vira notícia.  

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Histórico do Rádio no Brasil 

 

A primeira transmissão radiofônica do Brasil realizou-se durante a festa do 

Centenário da Independência em 07 de setembro de 1922. O público presente pode ouvir o 

pronunciamento do presidente da República, Epitácio Pessoa, e trechos da obra O Guarani de 

Carlos Gomes. A primeira emissora com transmissão regular foi a Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro, fundada pelo professor Edgard Roquette-Pinto1.   

Em 1º de março de 1932, Getúlio  Vargas organiza a veiculação da publicidade 

pelas emissoras com o Decreto nº 21.111. No mesmo ano, o Decreto nº 20.047 assegura ao 

governo o caráter de poder concessório e prevê a criação de uma rede nacional sob o controle 

do Estado. O governo trata a radiodifusão como um serviço de interesse nacional com 

finalidade educativa.  

Portanto, o rádio começa a tornar-se um meio de comunicação massivo quando o 

governo autoriza a captação de recursos através da publicidade. É em função da publicidade 

que as rádios são obrigadas a se organizarem como empresas, tais como são conhecidas 

atualmente.  

Nestes primeiros anos a fonte da notícia para o rádio era o jornal impresso, 

denominado gillete press, pois as informações transmitidas eram lidas a partir de recortes de 

jornal impresso. 

                                                 
1 Há quem afirma que a data inaugural do Rádio brasileiro tenha sido em Recife, no dia 06 de abril de 1919. Isto 
se deve a Associação Rádio Clube de Pernambuco, que fazia suas transmissões, porém, sem que fossem 
contínuas.  
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A propagação do rádio se dá entre as décadas de 1935 e 1955.  Conhecida como 

época de ouro do rádio brasileiro, constituída de programas de auditório, musicais e 

radionovelas. Desse modo, uma emissora apresentava vários estilos e formatos de 

programação. É nessa época também que surge um marco no radiojornalismo brasileiro: o 

Repórter Esso. Este representa o embrião do desenvolvimento de um texto e de uma forma 

específicos para o rádio com frases curtas e em ordem direta, a notícia entrava na hora certa e 

era apresentada com nuances dos locutores, conferindo originalidade ao fato narrado.  

Os anos de 1955 até 60 são de concorrência. O rádio sofre o impacto da chegada da 

televisão e tem sua morte decretada, transformando-se em um "vitrolão" (roda discos em sua 

programação) e passa a investir em utilidade pública. Ocorre, então, o desenvolvimento do 

radiojornalismo que propicia uma mobilidade maior ao rádio. É nessa fase que o rádio sai do 

estúdio e vai às ruas. Somando-se a isso, ocorre a disseminação do transistor, desenvolvido 

em 1947, tornando o rádio portátil e os equipamentos de captações externas ganham com isso.  

As décadas de 70, 80 e 90 são marcadas pela segmentação do rádio em diferentes 

estilos. O jornalismo ganha força com a prestação de serviços.  Surgem as (FMs) rádios em 

freqüência modulada. É a fase da consolidação do radiojornalismo nas AMs. A Rádio Gaúcha 

adota o modelo talk and news, muita fala (entrevista) e notícias 24 horas ao dia.  

Atualmente, novos caminhos são traçados, novas formas de acompanhar e de se 

adaptar ao impacto provocado pela tecnologia. Estabelece-se uma convergência das mídias. A 

internet se apropria de imagens da TV e do Cinema, do texto impresso e do modo de escrever 

do rádio: frases diretas e curtas. Sempre quando um novo suporte midiático entra em cena, há 

uma reacomodação das mídias. O rádio, no início, se apropriou da linguagem dos veículos 

impressos. A TV, no momento em que surgiu, somou a imagem do cinema ao som do rádio. 

Levou para os estúdios os programas radiofônicos de sucesso e passou a desenvolver uma 

linguagem própria. Da mesma maneira, quando o videocassete foi lançado estimou-se – 

também com a TV – que o cinema e o rádio tinham os dias contados. O que houve 

efetivamente? Uma readaptação das mídias. O rádio rumou para a segmentação, com 

agilidade de cobertura jornalística. 

 

2.2 A Rádio Gaúcha 

 

Para tentar compreender as mudanças ocorridas no formato do Correspondente 

Ipiranga é necessário compreender o contexto sócio-histórico no qual está inserida a Rádio 

Gaúcha.  
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No dia 8 de fevereiro de 1927 foi fundada a Rádio Sociedade Gaúcha, primeira 

emissora de rádio de Porto Alegre, e segunda estação de rádio comercial do Rio Grande do 

Sul. As transmissões oficiais iniciaram em 19 de novembro do mesmo ano, através de um 

estúdio instalado no edifício do Grande Hotel, na Praça da Alfândega, ponto mais alto de 

Porto Alegre. A aparelhagem resumia-se a um transmissor de 50 watts que, embora de baixa 

potência, cobria a cidade inteira, uma vez que não havia na época um acúmulo de ondas 

radiofônicas como hoje. 

No início, a Rádio Sociedade Gaúcha era sustentada, em parte, pelas contribuições 

mensais de alguns ouvintes. Para compensar as deficiências de capital e ganhar autonomia, a 

direção da rádio criou espaços comerciais, programas com patrocinadores, apresentações 

musicais e noticiosos.  

Em 1927, A Voz dos Pampas, como era chamada a rádio, transferiu-se para um 

edifício vizinho, quando então foi inaugurado o primeiro toca-disco acoplado diretamente ao 

transmissor. 

Mais tarde, transferiu-se para o bairro Moinhos de Vento, num chalé de madeira 

defronte a caixa-d’água onde foi construída uma torre de transmissão de madeira, que se 

tornou atração turística e mais um cartão postal da cidade. Na ocasião foi adquirido um 

transmissor mais potente, de um quilowatt. O prefixo mudou de PRA-Q para PRC-2. Nesta 

época, a Rádio Gaúcha já atuava com programas de auditório, trazendo grandes astros. 

Em fevereiro de 1932, a Rádio Sociedade Gaúcha fazia sua primeira transmissão fora 

da capital: o discurso inaugural da Festa da Uva, em Caxias do Sul. 

Nessa época o rádio no Brasil encontrou um campo político fértil. A Revolução 

Paulista de 32 chegava ao sul mobilizando os gaúchos para ouvirem mais rádio na procura de 

informações. Começava a censura nos meios de comunicação, mas o rádio continuava a 

informar os levantes comunistas de 1935, a manifestação integralista de 1937, a implantação 

do Estado Novo e a deflagração da Segunda Guerra Mundial. 

A operação em ondas curtas teve início em 1951. Nessa época, os estúdios estavam 

localizados na Rua Sete de Setembro e as antenas de ferro situavam-se no bairro Cristal. 

Em 1957, Arnaldo Ballvé, que já possuía uma rede de emissoras de rádio no interior 

do estado do Rio Grande do Sul, assumiu a direção da Rádio Sociedade Gaúcha, da qual 

faziam parte Frederico Arnaldo Ballvé e Maurício Sirotsky Sobrinho. Em julho desse ano, o 

mesmo grupo assume o controle da sociedade, juntamente com Eduardo Esquemazzi, Manoel 

Arrochelas Galvão e Nestor Rizzo, surgindo a Rádio Gaúcha. 
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Além das radionovelas, que faziam grande sucesso entre o público, a sensação da 

época era o programa Maurício Sobrinho que dominava a audiência nas manhãs de domingo. 

Em 1978, a Rádio Gaúcha foi a primeira a transmitir em 100 quilowatts, aumentando a 

abrangência da sua cobertura. Em meados de 1983, a Rádio Gaúcha deu início à execução de 

um novo projeto valorizando o rádio falado. Em 1984, ganhou o slogan A Fonte da 

Informação. O programa Gaúcha Repórter marcou o início deste estilo. Em 1986, a Rádio 

Gaúcha ganhou a maior antena de rádio do país com 230 metros de altura e uma nova planta 

transmissora. 

A mudança na linha de atuação com o binômio: informação e esporte, trouxe várias 

conquistas como o prêmio Top Nacional de Marketing, pela cobertura da Copa do Mundo de 

1986, no México. 

Na Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos, a Rádio Gaúcha inaugura 

suas transmissões via satélite, formando uma rede de 358 emissoras de rádio de todo o Brasil.  

Desde então a Rádio Gaúcha, emissora do Grupo RBS2, não pára de se modernizar 

através da digitalização de seus equipamentos, passando por uma reestruturação incluindo 

novos conteúdos e novos apresentadores. Hoje a rádio Gaúcha é líder no segmento de 

jornalismo e esportes. Está presente em nove estados brasileiros com 145 afiliadas à Rede 

Gaúcha Sat. Pode ser sintonizada em FM, pela freqüência 93,7 MHz, em AM, nos 600 KHz. 

A rádio também está disponível pela NET Digital, canal 351, pelo Sky, canal 407.  

 

 

 

2.3 O Correspondente Ipiranga 

 

O antigo formato do Correspondente Ipiranga, que perdurou por décadas na Rádio 

Gaúcha, teve seu modelo inspirado no Repórter Esso. A primeira edição do Repórter Esso 

entrou no ar em 1941, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 

 

                                                 
2 A Rede Brasil Sul de Comunicação (RBS) é composta por: 18 emissoras de TV aberta (RBS TV); 2 emissoras 
de TV comunitária (TV COM), Canal Rural; 26 emissoras de rádio (Rádio Gaúcha SAT, Rede Atlântida, Rede 
Itapema, CBN 1340, CBN Diário, Farroupilha, Cidade); 8 jornais (Zero Hora, Diário Gaúcho, Pioneiro, Diário 
de Santa Maria, Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina, Hora de Santa Catarina e A Notícia); 2 portais na 
internet (ClicRBS e Hagah); 1 editora (RBS Publicações); 1 gravadora (Orbeat Music); 1 empresa de logística 
(Vialog); 1 empresa de marketing e relacionamento com o público jovem (Kzuka) e 1 Fundação (Maurício 
Sirotsky Sobrinho). 
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 O noticiário era patrocinado pela Standard Oil of New Jersey, produzido pela United 

Press e supervisionado pela McCann-Erickson Corporation – todas empresas norte-

americanas. Tinha exatos cinco minutos de duração e se caracterizou, inicialmente, como 

um serviço de informações internacionais de guerra. (KLÖCKNER, 2008, p. 47). 

 

O Correspondente Ipiranga está no ar, pela Rádio Gaúcha, há cerca de cinco décadas e 

já foi denominado de Repórter Único (1957-1960), Repórter Gaúcha (1966), GBOEX (1966-

1978), Maisonnave (1978-1987), Strassburger (1987-1989) e Alfred (1989-1990) todos 

relacionados aos seus patrocinadores. A partir de 1991 passou a ser patrocinado pela Ipiranga 

e denominado Correspondente Ipiranga. Desde o ano de 1966, o locutor do programa foi José 

Aldair. O titular do Correspondente Ipiranga somente foi substituído em 2005, quando 

ocorreu a principal modificação no formato do Correspondente Ipiranga. A leitura das notícias 

por um locutor foi substituída pela de um jornalista que é responsável também pela redação 

das notícias.  

Nos primeiros tempos de mudança, quem editava e apresentava a síntese noticiosa era 

o jornalista André Machado. Hoje, além do apresentador, o programa conta com outras vozes 

no ar, pois passou a ter pequenas sonoras, ao contrário da versão anterior, na qual havia 

apenas um locutor. Outra novidade do novo formato é a presença da voz feminina, que 

aparece na previsão do tempo e na locução do comercial. No antigo formato, o locutor que lia 

as notícias também lia os textos publicitários. Atualmente, os apresentadores têm uma 

participação efetiva em todo o processo de produção das notícias. Quando estão no ar, lendo 

uma notícia, sabem do que se trata porque a redação final foi feita por eles. 

O Correspondente Ipiranga faz parte de uma estrutura ampla de talk and news, muita 

fala, entrevistas e notícias 24 horas ao dia, presente em toda a programação da Rádio Gaúcha. 

A redação da Rádio Gaúcha fica na Avenida Ipiranga, no bairro Azenha, em Porto Alegre, 

onde também estão a redação da Rádio CBN e dos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho. A 

redação é informatizada. Editores, produtores, repórteres e apresentadores trabalham todos 

com terminais de computador.  

O programa é veiculado de segundas-feiras a sábados, às 8h, 12h50min, 18h50min e 

20h, e aos domingos, às 12h50min e 20h. Atualmente há dois jornalistas que se revezam na 

edição e apresentação do programa. São eles: o jornalista Leandro Staudt, e o jornalista e 

radialista Rafael Colling.  

A produção do programa (Correspondente Ipiranga) é dividida em dois turnos: manhã 

e tarde. De segunda a sexta, a equipe da manhã produz as edições das 8h e das 12h50min. O 
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pessoal, que chega à redação às 13h, produz as edições das 18h50min e das 20h. A equipe é 

composta por um editor/apresentador, um editor e um redator. Estes três profissionais 

trabalham com o auxílio dos repórteres da redação. As duas equipes ocupam o mesmo espaço 

físico. 

Nos finais de semana, as rotinas de preparação do programa são as mesmas, só que 

feitas por um plantão. Somente um dos apresentadores dá conta das quatro edições do sábado, 

e das duas edições do domingo. No final de semana seguinte, o outro apresentador, que não 

foi escalado na semana anterior, fica de plantão. Há um substituto para cobrir as férias ou 

folga dos apresentadores oficiais.  

A síntese noticiosa respeita uma hierarquia crescente dos fatos. Significa que a notícia 

mais importante é levada ao ar somente ao final do noticiário. O Correspondente Ipiranga 

utiliza o formato de notas, já usado no modelo anterior, para divulgar as notícias. O tempo de 

duração da síntese é de 10 minutos fechados, não podendo ultrapassar em hipótese alguma o 

previsto. O próprio programa de computador, no qual são inseridas as notícias em um roteiro 

pré-estabelecido, se encarrega de fazer a contagem e a soma dos minutos.  

O Correspondente Ipiranga possui três blocos de notícias, separados por intervalos 

comerciais. O formato anterior era estruturado em dois blocos. Na abertura, são lidas as três 

principais manchetes do programa, que anunciam notícias destaque da edição. Há também 

duas manchetes internas, de menor importância, lidas antes do segundo intervalo comercial. 

As manchetes internas dão prioridade às notícias curtas. 

A primeira notícia do programa é de cunho mais geral, deslocada das demais em 

relação ao tema. Pode ser um serviço ou uma notícia de destaque, como resultados de jogos 

de futebol, ganhadores da Mega-Sena, principalmente quando o ganhador for gaúcho. Não há 

interligação com os outros assuntos que estarão no programa. Ela é fechada em si, não há 

repercussão nem explicação da notícia. Isso é explicado pelo editor da tarde, Artur Chagas, 

em função de, logo a seguir, ter uma intervenção comercial.  

O primeiro bloco pode somar três notícias locais e uma sobre economia, por exemplo. 

Existem ocasiões em que há três assuntos internacionais seguidos. Isso se explica quando não 

há notícias locais que mereçam destaque e quando, ao mesmo tempo, a notícia internacional 

tem interesse local como o exemplo de um acidente de avião com vítimas na Rússia, devido à 

proximidade do maior acidente aéreo brasileiro, explica o apresentador, Leandro Staudt. As 

sonoras servem para confirmar, reforçar ou explicar uma notícia. Muitas vezes, trata-se de 

uma autoridade. Geralmente as sonoras têm duração de 5 a 20 segundos.  
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2.4 Características do Rádio 

 

O radiojornalismo é definido por Rabaça e Barbosa (1978, p. 393), como “a forma de 

jornalismo veiculada pelo rádio”. No início das transmissões radiofônicas, os profissionais 

buscavam as informações a serem divulgadas nos jornais impressos.  

Mais tarde, o rádio foi o primeiro veículo a dar imediatismo à notícia, graças à 

possibilidade de divulgar os fatos no exato instante em que ocorrem. (ORTRIWANO, 1985, 

p. 84). Isto se deveu à descoberta do transistor.  

Com o surgimento da televisão, o futuro do rádio para algumas pessoas era incerto, 

diziam que ele iria desaparecer. A programação do rádio era baseada em programas de 

auditório e nas radionovelas, que, no novo veículo, ficaram mais atraentes, devido ao uso da 

imagem. Foi aí que o rádio abriu espaço para o jornalismo. 

As inovações tecnológicas presentes neste início de século XXI, em especial a 

internet, marcam profundamente a atividade jornalística. A capacidade que a internet oferece 

aos jornalistas na obtenção de dados e no acesso à informação, a proliferação de canais de 

informação com o surgimento de milhares de sites no ciberespaço e a interatividade 

proporcionada por mais esta mídia são fatores que sugerem a adaptação das mídias 

tradicionais para poder acompanhar o desenvolvimento da própria humanidade. 

 
A internet não concorre com o rádio; é a salvação deste. O avanço tecnológico não deixa 
outra saída para o rádio senão a internet, o que proporcionará um salto de qualidade tanto 
em programação como em conteúdo e, com isso pulará a etapa do rádio digital propagado 
tradicionalmente por transmissor e antena. (BARBEIRO & LIMA, 2003, p. 44). 

 

Com a chegada e o fortalecimento da internet percebe-se que o rádio é realmente um 

veículo muito poderoso. O mais antigo veículo de comunicação de massa continua disputando 

seu espaço de igual para igual com os demais meios. A internet ajudou o rádio a alcançar 

distâncias mais longas. Vemos, dessa forma, que o rádio está plenamente adaptado aos novos 

tempos e ainda tem muito a contribuir com o desenvolvimento humano. 

Conforme Rafael Colling “O rádio para mim é uma coisa que nunca vai acabar as 

pessoas sempre vão ouvir rádio. Só que o rádio ao longo do tempo ele vai se atualizando, se 

modernizando, e foi o que aconteceu com o Correspondente Ipiranga”.   

Quem pensa que o rádio tornou-se um meio de comunicação obsoleto com o advento 

das tecnologias da informação está enganado. Pois, o rádio abrange desde o público 

analfabeto até pessoas com grande conhecimento intelectual. O rádio tem capacidade de 
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informar sem que os ouvintes necessitem de formação específica para decodificar a 

mensagem transmitida.  Em função das muitas atribuições exigidas pela atual configuração 

econômica e de trabalho, as pessoas não dispõem de tempo para leitura de jornais impressos, 

e, por isso, a busca da informação se dá por meio do rádio que permite outras ações 

simultâneas.  

Quanto às características, o rádio possui uma audiência ampla, anônima e 

heterogênea. De acordo com Ferraretto (2001), a audiência tem uma área de abrangência 

bastante grande, somente limitada pela potência dos transmissores e pela legislação. Os 

ouvintes são desconhecidos, o comunicador não sabe quem é cada um deles. No entanto, ele 

pode ter uma idéia do todo desta audiência por meio de pesquisas de opinião.  

Na atualidade, a segmentação dos programas de rádio é uma busca por públicos mais 

homogêneos, uma vez que a heterogeneidade é uma característica marcante deste meio. 

Segundo Ferraretto (2001), o rádio abrange pessoas de diversas classes socioeconômicas, com 

desejos e vontades diferentes.  

Na mensagem que transmite, ainda de acordo com Ferraretto (2001), “o texto 

radiofônico não deve ser nem excessivamente erudito nem excessivamente coloquial”, pois o 

rádio abrange um público bastante diversificado. 

 Para ser ouvinte, não é necessário ter nenhum conhecimento especializado, a 

recepção é compreensível tanto para uma pessoa analfabeta, que provavelmente terá no rádio 

o único meio de informação, uma vez que não sabe ler, quanto para uma pessoa alfabetizada. 

“Além de transmitir o mais rapidamente possível os acontecimentos atuais, pode aumentar a 

compreensão pública através da explicação e análise”. (PRADO, 1989, p. 28).  

Outra facilidade é que o rádio não depende de fios e tomadas, por isso os ouvintes 

não precisam ficar presos em frente ao aparelho. Hoje, ele pode ser sintonizado até no 

telefone celular, o que permite a recepção individualizada. Ouvir rádio não exclui outras 

atividades como fazer trabalhos domésticos, caminhar, dirigir, etc. E é por isso mesmo que ele 

deve ser criativo nas suas produções. Conforme André Machado  

 

No rádio é necessário fazer algo que possa chamar atenção do ouvinte porque o rádio 
compete com tudo o que ocorre ao redor. Com a estrada, quando o ouvinte está dirigindo, 
com o banho, com a conversa paralela que ele está tendo, com a imagem da televisão, 
então são necessários estímulos sonoros que alterem um pouco essa rotina. Eu acho que o 
Correspondente agora consegue um pouco mais isso. 

 
Os ouvintes formulam seus próprios sentidos ao ouvirem uma emissão radiofônica. O 

rádio desperta a imaginação do ouvinte. A criação de imagens é permitida pelo uso de alguns 
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elementos essenciais na linguagem radiofônica, que, além da voz, usa a música combinada 

com efeitos sonoros e silêncio.  

A recepção do que é veiculado pelo rádio é simultânea, uma vez que, conforme 

Ferraretto (2001), “muitas pessoas podem receber a mensagem ao mesmo tempo. [...] 

acrescenta-se a possibilidade de um aparelho receptor ser escutado por uma ou mais pessoas 

simultaneamente”.  

Ortriwano (1985) classifica as emissoras de rádio de acordo com as estratégias de 

programação adotadas. Aquelas que transmitem a informação apenas como um apêndice da 

programação são denominadas de emissoras que praticam jornalismo de natureza adjetiva. 

Aquelas onde a informação constitui a “espinha dorsal” da programação são denominadas de 

emissoras que praticam jornalismo de natureza substantiva.  

 

As emissoras cuja ‘espinha dorsal’ da programação está voltada para o jornalismo, são 
aquelas que não apenas dedicam os maiores espaços de tempo à notícia, seja através de 
noticiários regulares, seja através das edições extraordinárias, como a própria organização 
técnico-funcional da emissora está voltada para esse fim, baseada no binômio 
equipamento-profissionais. (ORTRIWANO, 1985, p. 96). 

 

  A autora afirma que as emissoras que dão maior destaque ao jornalismo transmitem 

em amplitude modulada (AM). A partir destas afirmações, podemos incluir a Rádio Gaúcha 

no grupo das emissoras que praticam jornalismo de natureza substantiva. Pois, toda a 

programação é voltada para programas informativos e de entrevistas.  

 

2.4.1 Linguagem radiofônica 

 

Meditsch (2002) enumera algumas meias-verdades sobre o radiojornalismo. Para o 

autor, dizer que a linguagem do rádio é uma forma de oralidade é verdadeiro em parte. A 

oralidade no rádio é apenas uma manifestação aparente, já que há um mundo da escrita por 

trás da sua produção. Esta manifestação do referido autor compreende bem a realidade do 

rádio. Embora o que o público ouve parece ser apenas a fala banal de uma pessoa muito bem 

informada, é na verdade fruto de uma produção intensa, com direito a escrita e revisão de 

textos. Vale ressaltar que, muitas vezes, a oralidade é desprestigiada frente à escrita e 

identificada com o atraso de uma civilização. Por isso, o rádio é encarado como uma mídia de 

menor importância.   
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Dizer que a linguagem do radiojornalismo é simples porque o som é material pobre, 

também não corresponde à verdade completa, diz Meditsch (2002).  Para ele, expressar 

pensamentos complexos de uma forma simples é tarefa que exige um extraordinário esforço, 

além da simplicidade da linguagem no rádio atender às exigências de rapidez da informação 

na sociedade atual. O imediatismo, aliado a facilidade na recepção, ainda não foi alcançado 

por nenhum outro meio. Portanto, a simplicidade é determinada mais pelos seus objetivos do 

que por seu material. 

O discurso do rádio deve ser natural porque é falado. Esta é outra meia-verdade 

apontada por Meditsch (2002). O jornalista de rádio tem um papel a desempenhar frente ao 

público, por isso ele precisa de eficiência no domínio da linguagem falada. Para tanto, é 

necessário aprendizado e treinamento no uso da fala, conseqüentemente ela não poderá ser 

natural, e sim parecer ‘como que natural’.  

Prado também compartilha desta opinião quando destaca a naturalidade que deve 

transparecer na voz de quem fala no rádio. “A locução informativa deve ser natural. Os textos 

não são lidos, devem ser ditos”. (PRADO, 1989, p. 28). 

 

2.5 A SÍNTESE NOTICIOSA 

 

No Rio Grande do Sul, atualmente, há três diferentes modelos de sínteses noticiosas, 

todas com sede em Porto Alegre. O Correspondente Guaíba, da Rádio Guaíba AM, cuja 

síntese é a mais antiga do estado, mantém o formato consagrado pelo Repórter Esso. A Rádio 

Bandnews, em freqüência modulada (FM), tem uma proposta diferente de atualização das 

notícias a cada vinte minutos. E a Rádio Gaúcha AM, que, após cinco décadas com o mesmo 

formato, modifica a forma de apresentação e inova com a síntese Correspondente Ipiranga 

Rede Gaúcha Sat. 

A Rádio Gaúcha integra o Grupo RBS (Rede Brasil Sul de Comunicação), uma 

empresa de comunicação multimídia que opera no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. 

Fundado por Maurício Sirotsky Sobrinho, em agosto de 1957, em Porto Alegre. Atualmente 

possui sucursais multimídia e escritórios comerciais no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Distrito Federal, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.  

A Rede Gaúcha Sat é a maior rede de rádio que integra o país. Abrange, além do Rio 

Grande do Sul, os estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Acre, Maranhão e Alagoas. Dentre os programas mais retransmitidos está o Correspondente 

Ipiranga (SCHIRMER, 2002, p.166). 
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Esta constituição das redes de rádio é fruto da virada do século, e a adaptação das 

empresas de comunicação às novas regras da economia de mercado é, em alguns casos, 

questão de sobrevivência. (BARBEIRO & LIMA, 203, p. 48). 

Conforme os autores, “existem basicamente dois modelos de redes de 

radiojornalismo. Um é a emissão de alguns programas diários, geralmente jornais nas pontas 

do dia; o outro é o modelo all news, ou seja, jornalismo 24 horas”. Este último é o adotado 

pela Rádio Gaúcha.  

“Os dois modelos são negociados com emissoras de todo o Brasil e têm afiliadas, 

geralmente, em cidades grandes e médias. São emissoras próprias pertencentes a um mesmo 

grupo de comunicação ou independentes que se associam”. (BARBEIRO & LIMA, 2003, p. 

48). 

Algumas redes assumem um único nome, outras associam o nome local à rede, outras 

continuam com sua denominação original. (BARBEIRO & LIMA, 2003, p. 48). É o caso das 

rádios Imembuí (AM) e Nativa (FM) de Santa Maria, que veiculam o Correspondente 

Ipiranga Rede Gaúcha Sat. 

Ferraretto (2001, p.237), classifica a síntese noticiosa como um “tipo de informativo 

em que os fatos são hierarquizados em ordem crescente de importância”. As sínteses 

noticiosas são também conhecidas por boletins noticiosos ou simplesmente boletins. 

Ortriwano (1985) conceitua o boletim como:  

 

Noticiário apresentado com horário e duração determinados, com característica 
musical de abertura e encerramento, texto elaborado –script – e montagem dos 
assuntos a serem tratados, que podem abranger tanto o noticiário local como o 
nacional e internacional. Tem por função manter o ouvinte informado sobre os 
acontecimentos mais importantes entre uma emissão e outra. [...] Não apresenta 
pormenores dos acontecimentos, limitando-se a informar sobre os fatos. 
(ORTRIWANO, 1985, p.93). 

 

A substituição de um locutor por um jornalista, que também elabora os textos 

noticiosos, na apresentação do Correspondente Ipiranga é uma inovação da emissora. Para 

Prado: 

 

A locução no terreno informativo, [...] deve ser responsabilidade da mesma pessoa 
que elabora os textos, rompendo assim com a expressão fria, impessoal, de máquina 
falante, que veiculam os locutores profissionais quando lêem um texto jornalístico. 
(PRADO, 1989, p.19). 

 

 

2.6 As Rotinas Produtivas 
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O avanço dos estudos sobre jornalismo está relacionado com as metodologias 

adotadas. A partir da década de 70 do século XX começou a ser adotada uma crescente 

abordagem etnometodológica, um empréstimo feito da Sociologia. Assim como os 

antropólogos, os acadêmicos de Jornalismo passaram a utilizar técnicas como a observação 

participante para desenvolver seus estudos. O foco passou da análise de conteúdo para a 

observação das práticas produtivas diárias dos profissionais da Comunicação. 

Segundo Traquina (2001), a contribuição dos estudos etnográficos para a compreensão 

do jornalismo, além de outros fatores 

 

Permitiu reconhecer que as rotinas constituem um elemento crucial nos processos de 
produção das notícias. A importância das rotinas e das práticas na produção 
jornalística é um elemento-chave do novo paradigma construtivista que emerge nos 
anos 70. (TRAQUINA, 2001, p. 65) 

 
Nesse sentido, o paradigma construtivista partilha a perspectiva de que as notícias são 

resultado de um processo de interação entre os jornalistas, entre estes e a sociedade, e entre os 

jornalistas e as fontes de informação.  

Na interação entre pares, na troca de experiências, na leitura de outros jornais, é criada 

uma linguagem particular, um vocabulário próprio dos jornalistas que permite reconhecer os 

acontecimentos que possuem valores-notícia, através do “faro jornalístico”. 

A matéria-prima do jornalismo são os acontecimentos que poderão ou não se tornar 

fatos noticiosos. Para isso concorrem algumas características que em última instância 

dependem da escolha do jornalista. As decisões tomadas pelos jornalistas acerca do que é 

noticiável estão de acordo com critérios algo imprecisos conhecidos como valores-notícia. 

(SCHLESINGER in TRAQUINA, 1993).  

De acordo com Rabaça e Barbosa (1978, p.324), a notícia é o “relato de fatos ou 

acontecimentos atuais, de interesse e importância para a comunidade, e capaz de ser 

compreendido pelo público”.  

Para Ortriwano (1985, p. 91) “O fato ‘vira’ notícia, ou não, em função de uma série 

de interesses – principalmente político-econômicos - e em relação à 

objetividade/subjetividade de quem seleciona – e assim determina – o que é notícia”. A autora 

afirma ainda que é necessário avaliar o universo jornalístico disponível, ou seja, um fato pode 

merecer maior ou menor destaque de acordo com os fatos disponíveis num mesmo período.  

    Transmitir a verdade, nada além da verdade. É esta frase que dá ao jornalismo o 

poder mítico de dizer que as notícias são um simples espelho da realidade. Nada mais normal 
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do que dizer que a realidade é aquela que está estampada no jornal, ou então, aquela que foi 

transmitida pelo rádio. Afinal, o jornalista que está por trás da notícia tem credibilidade e se 

diz imparcial. Para Traquina (2001, p. 68) os jornalistas são “simples mediadores que 

‘reproduzem’ o acontecimento da notícia”.  

Notícia para a Rádio Gaúcha, segundo Klöckner (1997, p.27), “é a descrição de um 

fato que interessa à sociedade e, por isso, se destaca entre todos os acontecimentos. A notícia 

reúne interesse, sensação, atualidade e veracidade”.  

A atualidade e o imediatismo permitidos pelo rádio favorecem a notícia, afinal, ela “é 

um produto perecível, deve chegar ao cliente o mais rapidamente possível para ser utilizada” 

(TRAQUINA, 2001, p.79). Subentendido neste ato está a idéia de que o público pode, através 

dos meios de comunicação, estar presente no próprio local do acontecimento dos fatos.  

Paro o rádio, os fatos que acontecem hoje, agora, nesse instante, é que são 

importantes. O que aconteceu ontem já não faz parte da pauta. Por isso o tempo é um fator 

condicionante na hora de decidir o que será veiculado.  

Já a escassez de tempo pode tornar-se uma defesa para os jornalistas. “A escassez de 

tempo que caracteriza a produção jornalística pode ser utilizada como desculpa contra as 

críticas daqueles que acham que certas ‘estórias’ tiveram tratamento insuficiente nos boletins 

noticiosos”. (SCHLESINGER in TRAQUINA, 1993. p.184).  

Mas, este jornalista, vítima do tempo faz disso uma virtude por considerar que os 

verdadeiros jornalistas devem trabalhar sob pressão. Segundo Schlesinger in Traquina (1993, 

p.189), ser profissional é uma questão de sentir certas coisas, de “pôr a velha adrenalina a 

correr”.  

Todo dia chegam ao conhecimento dos jornalistas uma avalanche de fatos, mas nem 

todas chegam ao conhecimento público. O que faz, então, com que os jornalistas escolham o 

que devem noticiar? Quais critérios são usados para tomar esta decisão que, em última 

análise, irá afetar toda a sociedade? 

Para isto, neste trabalho, utilizo a teoria do newsmaking, que considera o resultado do 

trabalho jornalístico como uma construção social da realidade. A teoria do newsmaking se 

ocupa da “cultura profissional dos jornalistas; a organização do trabalho e dos processos de 

produção”. (WOLF, 2003, p. 194). A combinação destes fatores é vista como parte de um 

processo impregnado pelos “vícios” da comunidade jornalística.  

 

Diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, as empresas jornalísticas precisam 
colocar ordem no tempo e no espaço. Para isso, estabelecem determinadas práticas 
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unificadas na produção de notícias. É dessas práticas que se ocupa a teoria do 
newsmaking. (PENA, 2006, p. 130). 

 

As práticas jornalísticas são normas pré-estabelecidas, como se fossem uma receita. 

Porém, uma receita que se adapta conforme a quantidade de ingredientes disponíveis.  

 

2.7 OS VALORES-NOTÍCIA 

 

Os valores-notícia servem para sistematizar o trabalho na redação. No processo 

produtivo eles adquirem significado e função, e tornam-se evidentes para os profissionais. É o 

chamado senso comum das redações. “Ou seja, qualquer jornalista sabe dizer o que é notícia e 

o que não é de acordo com esse senso comum”. (PENA, 2006, p.131). É algo inerente aos 

profissionais, que só a prática diária é capaz de aguçar. 

 

[...] não é possível encarar os pressupostos de ‘rotinização’ do trabalho, do processo 
de produção e da cultura jornalística como pontualmente deterministas. Eles não são 
módulos uniformes e imutáveis. Há espaços de manobra para os jornalistas e eles 
estão localizados na interação com os agentes sociais. (PENA, 2006, p. 132). 

 

Para Wolf (2003), a capacidade que os fatos têm de virar ou não notícia depende dos 

critérios de noticiabilidade: 

 
[...] a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e instrumentos 
com os quais os aparatos de informação enfrentam a tarefa de escolher 
cotidianamente, de um número imprevisível e indefinido de acontecimentos, uma 
quantidade finita e tendencialmente estável de notícias. (WOLF, 2003, p. 196). 

 

Os critérios de noticiabilidade são as formas que os jornalistas encontram para 

justificar a escolha dos fatos que viram notícia. Estes são um recorte dos fatos reais. Através 

de diferentes ângulos considerados importantes pelos jornalistas, são realizadas reportagens, 

notas, boletins que ilustram de forma peculiar o acontecimento noticiado. Por vezes, estes 

recortes são demasiadamente objetivos em função da relação espaço/tempo disponíveis para a 

veiculação de determinado fato.  

 

 

O conjunto de fatores que determina a noticiabilidade dos acontecimentos permite 
realizar cotidianamente a cobertura informativa, mas dificulta o aprofundamento e a 
compreensão de muitos aspectos significativos nos fatos apresentados como notícia. 
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Desse modo, a noticiabilidade constitui um elemento da distorção involuntária, 
contida na cobertura informativa dos meios de comunicação de massa. (WOLF, 2003, 
p. 199). 

 

A seleção de notícias é um processo de escolha que deve ser realizado com rapidez, 

portanto, os critérios usados devem ser flexíveis, a fim de poder se adaptar aos eventos/fatos 

disponíveis, com um motivo aceitável que explique a escolha. 

 
Sendo assim, os valores/notícia devem permitir uma seleção do material, feita 
apressadamente, de modo quase ‘automático’, caracterizada por um certo grau de 
flexibilidade  e de comparação, que seja defensável postmortem e, sobretudo, que não 
seja suscetível de muitos obstáculos. (WOLF, 2003, p. 204/5). 

 
Estes valores estão implícitos na atuação dos jornalistas, pois, eles não param para 

analisar quais critérios apóiam a inserção de uma notícia nova num programa ou página de 

jornal, a cada vez que isto acontece.  

 

Por conseguinte, é falacioso representar o processo de seleção como uma escolha 
rígida, sem margens, preordenada, vinculada a critérios fixos. Estes últimos 
certamente encontram-se presentes – justamente os valores/notícia e outros elementos 
de produção – mas, a sua relevância é sempre complementar a uma avaliação 
complexa, que busca definir um ponto de equilíbrio entre múltiplos fatores. (WOLF, 
2003, p. 205). 

 

Portanto, não é uma única característica que define a melhor notícia a ser veiculada. 

Esta escolha é feita a partir de diversos fatores relevantes, como a proximidade, atualidade, 

interesse humano, etc. E exemplifica a relativa autonomia dos jornalistas na construção de 

sentidos discursivos.  

 

Nesse caso, o ‘faro’ jornalístico seria não uma capacidade ‘misteriosa’ de captar as 
notícias, mas uma capacidade-padrão (adquirida com base em parâmetros 
delimitáveis: os valores/notícia) de combinar ‘instantaneamente, num ponto de 
equilíbrio, fatores muito diferentes. (WOLF, 2003, p. 265). 

 

Esta ‘capacidade-padrão’, da qual fala Wolf (2003) é algo inerente ao trabalho diário 

dos jornalistas. Estes vão incorporando formas particulares de ação no decorrer do seu 

desenvolvimento profissional, nas quais procuram agir de maneira a contemplar os aspectos 

considerados essenciais para que possam levar informação e conhecimento a sociedade. Os 

fatos noticiados são os que tiveram “destaque” dentre os demais. No entanto, a lógica 

jornalística não é estanque. Ela funciona de acordo com a imprevisibilidade dos 
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acontecimentos, pois, deve acompanhar o movimento constante do mundo em que está 

inserida.  

 

O processo de seleção das notícias pode ser comparado a um funil, no qual muitos 
dados são colocados e apenas um número restrito consegue passar pelo filtro: no 
entanto, pode-se compará-lo também a uma sanfona, visto que algumas notícias são 
acrescentadas, deslocadas, inseridas no último momento. (WOLF, 2003, p.256). 

 

Para a confecção de um informativo concorrem diversos fatores “[...] o produto 

informativo parece ser o resultado de uma série de negociações, orientadas pragmaticamente, 

que têm por objetivo o que deve ser inserido e de que modo deve ser inserido no jornal, no 

noticiário ou no telejornal”. (WOLF, 200, 2003). 

Após o reconhecimento dos fatos com valor-notícia, de acordo com Traquina (2001), o 

jornalista mobiliza o saber de procedimento, ou seja, todos os passos que deve seguir desde a 

recolha dos dados até a confecção da notícia. E, finalmente, soma-se a isso o saber de 

narração, que é a capacidade de reunir todas as informações em um pacote noticioso de forma 

interessante e atrativa ao público.  

Para a teoria etnoconstrucionista, que partilha do paradigma construtivista, os 

jornalistas vivem pressionados pelo fator tempo. Todos os dias é preciso elaborar um produto 

final, seja uma notícia ou um jornal completo. Para tanto, não é possível afirmar que não há 

notícias, ou que não há notícias suficientes para preencher o espaço destinado a elas. 

Face ao fator tempo que determina a “hora de fecho”, as empresas jornalísticas são 

obrigadas a elaborar estratégias para impor ordem no espaço e no tempo, pois os 

acontecimentos (matéria-prima do jornalismo) surgem em qualquer parte e momento. Estas 

estratégias estão baseadas na divisão dos espaços geográficos em áreas mais ou menos 

passíveis de serem palco de fatos noticiáveis, na especialização organizacional, ou seja, os 

jornalistas fazem ‘plantão’ em organizações que podem gerar acontecimentos noticiáveis, 

além de se especializar em temas, ou seja, a divisão das notícias por editorias.  

Mas, a tentativa de imposição de ordem no tempo contém lapsos. Pois se espera que os 

acontecimentos com valores-notícia ocorram durante as horas normais de trabalho, quando há 

repórteres a postos para cobrir tais fatos.  

As empresas jornalísticas organizam seu próprio trabalho elaborando uma lista com os 

acontecimentos já previstos para acontecer no futuro, dos quais será feita a cobertura. A 

ênfase do trabalho jornalístico está nos acontecimentos e não nas problemáticas, porque estes 

são definidos no tempo e no espaço e permitem o uso do lead.  
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Esta imposição de ordem no espaço e no tempo favorece as fontes. “Assim, as fontes 

são quem são porque estão diretamente ligadas a setores decisivos da atividade política, 

econômica, social ou cultural”. (TRAQUINA, 2001, p 103).  

Ainda com base no paradigma construtivista, a teoria estruturalista afirma ser os 

valores-notícia que permitem aos jornalistas escolher ou não as ‘estórias’ que serão 

publicadas. Esta teoria também destaca a ‘construção’ das notícias como um processo de 

identificação e contextualização para tornar os acontecimentos significativos.  

Os autores desta teoria defendem que o processo de produção das notícias é um 

processo social que está baseado em suposições sobre como funciona e o que é a sociedade. 

Ou seja, ao mesmo tempo em que a mídia define quais são os acontecimentos significativos, 

também oferece interpretações para compreender esses acontecimentos, pois está apoiada em 

valores culturais comuns entre mídia e sociedade. 

A constante corrida contra o relógio, as exigências de objetividade e imparcialidade 

são fatores que combinados favorecem o acesso aos mídia de pessoas que ocupam um lugar 

institucionalizado de privilégio.  

Qualquer pessoa pode ser uma fonte de informação, desde que possua conhecimento 

sobre, ou seja, testemunha de determinado acontecimento. Faz parte do trabalho jornalístico o 

cultivo das fontes. “Para avaliar a fiabilidade da informação, os jornalistas utilizam diversos 

critérios na avaliação das fontes, nomeadamente 1) a autoridade; 2) a produtividade; e 3) a 

credibilidade”. (TRAQUINA, 2001, p. 105). 

Conforme Wolf a rede de fontes consideradas essenciais para o bom andamento dos 

meios de comunicação, reflete a estrutura social de poder presente na sociedade. O acesso dos 

jornalistas as fontes e vice-versa, não se dá de maneira uniforme. As fontes que detêm poder 

econômico ou político obtêm acesso aos jornalistas com maior facilidade. Porém, as pessoas 

que não têm poder, dificilmente se tornam fontes, enquanto as ações destas não forem 

noticiáveis, por serem consideradas moralmente negativas. (WOLF, 2003, p. 235). 

A posição institucional ocupada pela fonte na maioria das vezes, por si só, lhe concede 

autoridade, por isso os jornalistas recorrem tanto às fontes oficiais. Com base nessa opinião, 

Wolf postula que “Do ponto de vista dos procedimentos de produção jornalísticos, as fontes 

estáveis, institucionais, acabam assumindo uma fidedignidade adquirida com o tempo e 

igualmente tornada rotineira”. (WOLF, 2003, p. 237). 

 Wolf (2003) entende que as fontes institucionais também prevalecem porque 

fornecem materiais suficientes para a produção das notícias, e, permitem que os jornalistas 

não percam tempo recorrendo a um demasiado número de fontes. A credibilidade está 
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relacionada às fontes que em outras ocasiões forneceram materiais credíveis, e, por isso 

acabam por tornarem-se fontes regulares.  

Todos estes fatores, portanto, justificam porque as fontes institucionais são as 

preferidas dos jornalistas. Assim, ratifica-se porque as notícias dizem respeito, na maioria das 

vezes, aos atos praticados por “personagens” que estão no topo dos poderes econômicos e 

políticos.  

As notícias como parte da produção da indústria cultural contribuem, portanto, para a 

manutenção da hegemonia ideológica dominante. Porém, atribuir a manutenção das idéias de 

dominação não pode ser, segundo esta teoria, relegado simplesmente ao fato de os mídia 

serem empresas capitalistas. Isto seria ignorar a autonomia dos jornalistas em relação ao fator 

econômico. Mas é preciso chamar atenção para as rotinas de produção dos mídia, que em 

última instância, involuntariamente reproduzem as definições hegemônicas dos poderosos, 

mas sem estarem ao seu serviço.  

 “Além disso – em relação aos valores-notícia da ‘importância’ do ‘caráter exaustivo’ 

e do ‘equilíbrio’ -, essas fontes parecem necessárias, uma vez que representam o ponto de 

vista oficial sobre as questões controversas”. (WOLF, 2003, 237/8). 

 

Embora a idéia de que os jornalistas transmitem a informação das fontes ao público 
sugira um processo linear, de fato o processo é circular, complicado, posteriormente, 
por um grande número de efeitos circulares de retorno. (SCHLESINGER, 1993, p. 
177).  
 

 
De acordo com Wolf (2003), os valores/notícia derivam de considerações relativas à: 

critérios substantivos das notícias, critérios relativos ao produto informativo, ao público e a 

concorrência. Assim, dentro dos critérios substantivos observam-se dois fatores: a 

importância e o interesse da notícia. A importância é determinada pelo nível hierárquico dos 

indivíduos envolvidos nos fatos noticiados, pelo impacto ou capacidade que o fato terá para 

influir sobre os interesses do país. A quantidade de pessoas envolvidas no fato - quanto maior 

for o número de pessoas envolvidas mais importante torna-se a notícia. E, a relevância do fato 

em relação ao desenrolar futuro de determinada situação.  

Quanto aos critérios relativos ao produto: este critério está ligado à disponibilidade de 

material e as características específicas da cada produto informativo. Ou seja, as 

possibilidades técnicas e organizacionais da empresa jornalística irão permitir ou não o acesso 

à determinada informação. 
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Critérios relativos ao meio: o tempo e o material disponível para transmitir uma 

informação são fatores relevantes neste aspecto. Conforme Wolf (2003), a informação 

radiotelevisiva privilegia eventos pontuais, concluídos num breve período, pois estes se 

tornam funcionais de acordo com o ritmo produtivo das emissoras. Isto significa que o 

formato do programa e o tempo disponível funcionam como uma pré-seleção do assunto/tema 

a ser tratado, antes mesmo de outros valores/notícia.  

Critérios relativos ao público: o conhecimento inato da profissão concede aos 

jornalistas a habilidade na escolha das notícias com interesse público. Ou seja, estes 

conhecem o que seu público deseja saber. Desta forma está implícita a afirmação de que é o 

público quem manda nos noticiários, afinal, toda a produção jornalística busca satisfazer os 

desejos deste. Porém, esta é uma moeda de dois lados, pois a argumentação circular em torno 

do assunto não retira dos jornalistas a autonomia em definir o que é de interesse público. Para 

Traquina (2001): 

 

Os jornalistas são agentes possuidores de um certo grau de autonomia na ação em 
relação aos poderes constituídos, e têm papel relevante nos processos de construção 
negociada de sentidos quando elaboram seu relato sobre os acontecimentos a partir de 
dados fornecidos pelas fontes. 

 

Critérios relativos à concorrência: a competição entre os meios de comunicação faz 

com que estes selecionem uma notícia para publicar apenas por pensar que o concorrente 

poderá publicar o mesmo fato. Isto traz muita semelhança aos noticiários, sem qualquer 

inovação.  

Na apresentação do programa nada transparece da fase de produção. Se algumas 

notícias são escolhidas em detrimento de outras, a apresentação se dá como um relatório dos 

principais fatos ocorridos nas últimas horas. 

 

A fase de confecção e apresentação dos acontecimentos dentro do formato e da 
duração dos noticiários consiste justamente em anular os efeitos dos limites 
provocados pela organização da produção, para ‘restituir’ à informação o seu aspecto 
de espelho do que ocorre na realidade externa, independentemente do aparato 
informativo. (WOLF, 2003, p. 259). 

 

Para que possa identificar as notícias como um balanço dos principais acontecimentos é 

necessário eliminar qualquer vestígio de que estes fatos seguem, na verdade, uma forma e 

tempo de apresentação pré-estabelecidos. Isto é feito de maneira tão natural que, embora a 
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maioria dos espectadores saiba que existe uma preparação antes de qualquer programa entrar 

no ar, as pessoas acreditam nas nuances dos fatos apresentados sem questioná-los. Muitas 

vezes até reproduzem com fidelidade o que viram e ouviram nos meios de comunicação. É 

como se eles mesmos, espectadores, estivessem nos locais onde ocorreram os fatos noticiados.  

 

A edição destina-se, portanto, a dar uma representação sintética, necessariamente 
breve, visivelmente coerente e possivelmente significativa do objeto da notícia: 
imposta pelas exigências e pelas técnicas de produção, transforma-se em algo 
diferente e a mais. (WOLF, 2003, p. 260). 

  

3. METODOLOGIA 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 
A escolha do Correspondente Ipiranga como objeto de pesquisa, em primeiro lugar, 

deu-se pela aproximação emocional da autora com o rádio. Em segundo lugar, por ter 

observado, na mudança de formato de um programa com tanto tempo de duração, uma quebra 

de paradigma nos moldes do radiojornalismo brasileiro. Em terceiro, a possibilidade de 

estudar e poder contribuir com a reflexão sobre a atividade jornalística no rádio, por vezes, até 

marginalizada na área da comunicação.  

Através de pesquisa qualitativa, o principal método usado para desenvolver o trabalho 

foi o da observação-participante, cuja técnica consiste na inserção do pesquisador no ambiente 

natural de ocorrência do fenômeno e de sua interação com a situação pesquisada. Esse “estar 

lá” implica em ter conquistado a aprovação dos sujeitos pesquisados para fazê-lo, observando 

o ambiente e as relações entre os membros do grupo social pesquisado. O pesquisador está 

inserido no interior do grupo pesquisado, acompanha e vive todas as atividades desenvolvidas 

no local pesquisado. O observador participa da situação concreta que abriga o objeto da sua 

investigação. (PERUZZO in DUARTE e BARROS, 2005, p. 133/4).  

O pesquisador deve fazer apontamentos da observação que lhe serão úteis no 

momento da escrita. Winkin (1998, p.132) classifica a etnografia como a arte de saber ver, 

saber estar com, e saber reproduzir para terceiros. Saber estar com os outros e consigo mesmo 

perante outras pessoas faz descobrir-se a si mesmo. “Arte de ver, arte de ser, arte de escrever. 

São estas as três competências que a etnografia convoca”. (WINKIN, 1998, p. 132).  

Para isso, acompanhou-se um dia da produção do Correspondente Ipiranga na redação 

da Rádio Gaúcha. Inicialmente havíamos estabelecido dois feriados, um nacional e outro 



 29

estadual para fazer a observação. Após contato feito com a rádio, fomos informados, pelo 

jornalista André Machado, responsável em implantar o novo formato, que o melhor dia para 

observação seria durante um dia da semana. Especialmente a segunda-feira, um dia cheio na 

produção, em virtude de ser início de semana. E assim ocorreu no dia 15 de setembro de 

2008. 

Entrar nos estúdios da Rádio Gaúcha pela primeira vez, e, fazê-lo para estudar um 

dos seus programas, foi um desafio imposto pela pesquisa. Em primeiro lugar, aponta-se o 

saber estar com os outros e consigo mesmo perante outras pessoas do qual fala Winkin. Era 

hora de deixar de lado a faceta de ouvinte e admiradora, para simplesmente, num gesto de 

abstração e isenção, incorporar a jornalista que observa seus pares. Mas este observar 

necessariamente implicou o conhecimento prévio da teoria que permitiu inferir diversos 

aspectos a respeito do trabalho de produção desenvolvido na rádio. O que dizem os autores e 

o que se confirma na realidade do dia-a-dia dos profissionais da rádio. Para tentar esclarecer 

estes aspectos, as minhas falas, durante o período que estive lá, sempre foram dirigidas de 

forma a não interferir no percurso de elaboração da notícia. Foi um exercício de percepção e 

sensibilidade para saber a hora exata de perguntar. Na maioria das vezes, nem precisei 

perguntar, pois os próprios profissionais faziam questão de explicar seu trabalho.  

Quando Winkin fala do saber reproduzir para terceiros, o autor abrange uma questão 

extremamente difícil. Pois, é a partir de um olhar subjetivo que neste texto é feita a 

transcrição de questões concretas de produção da notícia que pretendem ser validadas junto 

aos leitores. O olhar de pesquisadora serviu de filtro na captura das características que 

identificam o trabalho jornalístico posto em prática na redação da rádio. É a partir destas 

percepções que surge o lugar de fala neste trabalho. 

Goffman, quando fala do “envolvimento” do pesquisador com o campo pesquisado, 

ressalta os comportamentos que apresentamos quando estamos em co-presença física ou sob o 

olhar de alguém. Em ocasiões como essa, temos comportamentos considerados admissíveis 

em público. Mantemos a ‘fachada’, seguindo códigos comuns na nossa sociedade. Sem 

querer, controlamos uns as ações dos outros, involuntariamente, pela simples situação de 

interação. (GOFFMAN in WINKIN, 1998, p.135). Esta afirmação de Goffman serve tanto 

para pesquisador como para o pesquisado. Começa pela simples cordialidade de receber bem 

a pessoa “intrusa” no ambiente de trabalho, que passa a exigir atenção de quem está no papel 

de pesquisado, até a tentativa de mínima interferência do pesquisador na modificação deste 

ambiente. Na verdade, há uma troca entre pesquisador e pesquisado, pois assim como o 

primeiro quer saber tudo sobre o que acontece naquele espaço todos os dias, como são as 
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rotinas diárias, o segundo também tem interesse em saber qual o tipo de pesquisa que está 

sendo desenvolvida, para que vai servir, por que estudar o Correspondente Ipiranga?  

Além da observação-participante, também foram realizadas entrevistas. O tipo 

utilizado foi o da entrevista semi-estruturada, com um pré-roteiro estabelecido. Este pré-

roteiro continha (...) “questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 

interessam à pesquisa (...)”. (TRIVIÑOS apud DUARTE e BARROS, 2005, p. 66).  

 
 
 
3.2 Descrição da observação-participante 

 

 

 No dia 15 de setembro de 2008, fiz uma observação-participante no ambiente da 

pesquisa. O principal objetivo era lançar o olhar sobre as atividades e procedimentos diários 

de quem faz a produção do programa, ou seja, como são as rotinas produtivas na redação da 

rádio. Procurei também observar quais eram os critérios de seleção de uma notícia, desde a 

sua redação até a apresentação.  

O primeiro aspecto que chamou atenção diz respeito a esta própria pesquisadora. Era a 

primeira vez que entrava na redação da Rádio Gaúcha e, como para qualquer estudante de 

Jornalismo, os profissionais que lá trabalham são referências na área. Estar lá para 

acompanhar um dia na rotina destas pessoas foi um privilégio, algo melhor do que qualquer 

aula prática que tive durante todo o meu curso de formação. Estando lá, me senti bem à 

vontade, tanto que o nervosismo de véspera passou. 

Cheguei à redação da Rádio Gaúcha por volta das 7h do dia 15 de setembro, uma 

segunda-feira. Na portaria da redação, explicaram-me que deveria seguir até o final da sala. 

Lá estariam o editor e o apresentador do programa. A equipe era composta de 

apresentador/editor, editor e redator. Todos estavam na redação (Imagem 1) há cerca de uma 

hora. Eles chegam todos os dias às 5h50min. Eles estavam a minha espera. Havia me 

comunicado por telefone, na semana anterior, com o apresentador, que estava ciente da minha 

visita. Eles estavam em frente ao computador. O apresentador conferia o script do programa. 

Ele explicou que, desde a hora que chegou, já verificou os principais sites de notícias3 e 

                                                 
3 Sites oficiais de órgãos do governo como agência Brasil, www.agenciabrasil.gov.br, o clipping 

online da Radiobrás, www.radiobras.gov.br, o site da prefeitura de Porto Alegre, sites do Judiciário, 
Legislativo. Folha online, www.folha.uol.com.br, Estado de São Paulo, www.estadao.com.br, Terra, 
www.terra.com.br, Globo, g1.globo.com, UOL www.uol.com.br, e Zerohora.com são os mais acessados.  
 

http://www.agenciabrasil.gov.br/
http://www.radiobras.gov.br/
http://www.folha.uol.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.terra.com.br/
http://g1.globo.com/
http://www.uol.com.br/
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consultou quais as informações da ronda feita durante a madrugada pelo repórter de plantão. 

Ele verificou também as notícias dadas na última edição do dia anterior para saber se algum 

destes fatos evoluiu, ou seja, se houve novidades que mereciam destaque. Além do 

computador, havia um aparelho de rádio sobre a mesa do apresentador, bem como um 

monitor de TV próximo dali.  

O editor tem a função de monitorar os sites e repassar as informações pré-escritas ao 

apresentador. O apresentador as reescreve, adaptando a sua forma de leitura. A edição final é 

feita pelo apresentador. Por isso, ele recebe a denominação de editor/apresentador.  As 

notícias enviadas por e-mail pelo editor são coladas no modelo do script pelo apresentador: 

um esqueleto pré-pronto, onde somente é necessário inserir a notícia que vai ao ar.  

O G1, portal de notícias da Globo, é considerado, por eles, um dos mais completos 

sites de notícias, pois é o que primeiro noticia. “Lá encontramos notícias, por vezes, geradas 

pelas sucursais da RBS no interior do estado, mas que ainda não foram divulgadas aqui no 

estado”, diz Leandro Staudt.  

 

 
Imagem 1: Redação da Rádio Gaúcha  
 

Além disso, o editor também confere o que foi noticiado pelos jornais do interior do 

Estado, como Jornal NH, Pioneiro, Diário de Santa Maria, Diário Gaúcho, além do Correio do 

Povo. Da pesquisa, também fazem parte jornais da Argentina e do Uruguai, pela proximidade 

e possível repercussão local. O apresentador também acompanha o Correspondente da Rádio 
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Guaíba para saber o que o concorrente está dando. Neste dia, o apresentador verificou que 

duas notícias do programa da Guaíba o Ipiranga já havia anunciado com dois dias de 

antecedência.  

Às 7h30min, o apresentador fez uma intervenção no programa Chamada Geral, que 

estava no ar naquele momento pela Rádio Gaúcha, para dar uma das manchetes que seriam 

notícia no Correspondente Ipiranga das 8h. Ele fez isso direto da redação, onde havia um 

microfone conectado com o estúdio. A manchete foi lida direto da tela do computador.   

O script final do programa é impresso geralmente dez minutos antes de entrar no ar. O 

apresentador, Leandro Staudt, explica que a lauda de papel é mais prática, pois pode haver 

uma pane no computador na hora da leitura, e isso dificultaria a apresentação de um programa 

ao vivo. As mudanças na hora podem acontecer, mas além da agilidade do apresentador, 

dependem também da capacidade técnica de acompanhar o pensamento de quem está no ar.   

As mudanças no ar podem ocorrer para atualizar algum dado. O apresentador citou o 

exemplo de uma das manchetes da primeira edição daquele dia, sobre o número de 

assassinatos durante o fim de semana. “Se houver a confirmação de mais uma morte, este 

dado por ser computado na hora, e levado até o estúdio pelo editor. Então, na hora de noticiar 

é só acrescentar ao número anterior”, comenta o apresentador Leandro Staudt.  

Faltando poucos minutos para entrar no ar, acompanhei o apresentador ao estúdio que 

fica no andar imediatamente inferior. Antes de entrar no ar, o apresentador conferiu como 

estava o tempo na rua. Fez isso com uma olhada pela janela do estúdio para se certificar de 

que a previsão lida no ar estaria de acordo com a realidade. A hora é uma informação dada ao 

vivo, durante o programa, a partir de um relógio digital que está de frente para o apresentador 

no estúdio. As inserções de comerciais, sonoras e previsão do tempo são gravadas com 

antecedência e reproduzidas pela técnica quando o programa, (Imagem 2) que é feito ao vivo, 

está no ar. 
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Imagem 2: Jornalista Leandro Staudt durante apresentação do Correspondente Ipiranga, ao 
vivo, no estúdio da Rádio Gaúcha 
 

Quando terminou a apresentação da primeira edição do dia, já começou a produção do 

programa seguinte, que iria ao ar somente 4 horas e 50 minutos depois. Algumas das notícias 

dadas na primeira edição podem evoluir ao longo da manhã, por isso, é bom ficar atento para 

novos desdobramentos dos fatos. Com uma notícia da edição anterior pode ser feito um 

gancho, para enfatizar algum aspecto diferente do que já foi noticiado.  

O Correspondente Ipiranga serve para atualizar os ouvintes sobre o que aconteceu 

entre uma edição e outra. A prioridade para a notícia é dada sempre aos assuntos que fogem 

do padrão. Tudo o que interessa ao público, num resumo claro do apresentador.  

A manhã é destinada à garimpagem de notícias. A partir dela é que serão redigidas as 

notícias para o programa. O editor fica atento às entrevistas do programa Gaúcha Atualidade, 

para ver se há algum fato novo. Durante a manhã, o apresentador deixa encaminhadas 

algumas sugestões de pauta para o final de semana. Perto do meio-dia, a redação fica mais 

agitada.  

São 12h15min. Editor e apresentador conferem as notícias que vão para a edição final. 

Meia hora antes de o programa entrar no ar, já está tudo encaminhado, só resta acompanhar a 

evolução da bolsa de valores. O apresentador confere mais uma vez a notícia no portal G1, em 

seguida lê, em voz alta, o texto que havia redigido para fazer alguma correção ou trocar 

alguma palavra. O editor repassa o percentual de queda na bolsa de valores para o 

apresentador. Antes da impressão do script, o apresentador verifica pela última vez o site da 
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Agência Brasil na busca de alguma novidade. Ele acaba de redigir a última notícia faltando 

dez minutos para a síntese entrar no ar.  

 Na edição das 12h50min a redatora vai para o estúdio (Imagem 3) conferir se as 

sonoras que serão usadas no programa estão salvas nos comandos certos para que não haja 

problemas no ar. A redatora faz a conferência num dos computadores que há no estúdio.  

Todo o trabalho de conferência das notícias não impede que tenha uma informação 

errada no script. Naquela edição, aconteceu um erro no ar, que é logo corrigido. O editor 

trouxe a informação correta ao estúdio e entregou ao apresentador que retificou a informação 

que dizia respeito ao ‘13º salário dos funcionários públicos’. 

Após o programa, o apresentador, Leandro Staudt, ficou visivelmente incomodado 

pelo erro ocorrido. Mesmo que o erro tenha sido corrigido na mesma edição, na opinião dele, 

isso não poderia ter acontecido.   

 

 
Imagem 3: Central técnica, onde está a mesa de áudio do estúdio principal da Rádio Gaúcha com 
operação digital 
 

Às 13h30min, há mudança da equipe. Chegam outro editor e apresentador. A redatora 

do horário já estava na redação e elaborou uma pauta com os prováveis assuntos que farão 

parte do próximo programa. O editor verifica sites e possíveis informações que sirvam como 

matéria.  
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O apresentador chega e vai logo verificar a pauta. Ele explica que “é preciso feeling 

para escolher a notícia de mais impacto. É preciso muito cuidado para não causar alarme na 

população”. Ele comenta sobre a responsabilidade de escolher as notícias e cita o exemplo 

recente da infecção hospitalar. Ele diz ter deixado de realizar uma cirurgia em função do 

grande número de notícias que alertavam para o perigo da infecção hospitalar. Logo, sabe que 

qualquer dado errado, que tenha o poder de alarme na população, é prejudicial. Por isso, a 

seleção deve ser rigorosa.  

Enquanto verifica a pauta, o apresentador vai circulando o que acha que pode entrar no 

Correspondente Ipiranga. Alguns assuntos só serão aproveitados se houver alguma 

informação nova no decorrer da tarde. Em seguida o apresentador recebe a primeira manchete 

pré-elaborada na sua caixa de e-mail, enviada pelo editor. Ele diz montar um cronograma das 

possíveis notícias de cabeça. Ele não cola as informações no script, pois, se for necessária 

uma troca posterior, poderá haver algum problema como confusão de temas, uma vez que o 

formato do Correspondente Ipiranga obedece a regras como: veicular em cada bloco notícias 

que se complementam ou que pertençam a uma mesma editoria. Então, ele só cola as notícias 

no modelo do script quando tem certeza que a notícia será dada, embora o texto ainda possa 

ser modificado.  

O apresentador está em permanente contato com a chefe de reportagem para saber se 

há novidades no desdobramento de algum assunto. Pois ela saberá informar a partir dos 

repórteres que estão na rua. O apresentador usa as costas da folha de pauta para redigir 

manualmente notas curtas, aquelas que preenchem o programa.  

O apresentador recebe todos os dias uma cópia dos assuntos que serão tema de 

entrevistas no programa Gaúcha Repórter. Assim a equipe do Correspondente fica 

monitorando as entrevistas, e, caso surja uma informação nova que poderá ter 

desdobramentos, a ordem é gravar a entrevista ou parte dela para que sirva de sonora para 

ilustrar o programa. Ou, então, a entrevista de outro programa da emissora pode servir para 

elaborar uma nota para o Correspondente Ipiranga. Embora haja sempre uma pauta para guiar 

a produção do programa a factualidade predomina.  

A edição do Correspondente Ipiranga também é feita a partir da reunião de várias 

matérias sobre um mesmo tema. Estas matérias, advindas de sites diversos, já citados, servem 

para elaborar uma nota com informações que se complementam. 

O apresentador diz que avalia muito antes de colocar no ar uma sonora de determinada 

autoridade, pois esta fonte pode querer se promover através da mídia. Por isso, é necessário 
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muito cuidado em selecionar o que realmente é de interesse do público e poderá acrescentar 

dados novos a uma informação. 

Em determinado momento da tarde, o repórter que cobriu uma notícia é chamado para 

ajudar a redigir o texto. Este dá sua opinião sobre os termos corretos que devem ser 

empregados na notícia. Editor e apresentador também discutem como vão estruturar aquela 

notícia.  

Às 17h o apresentador pede que um repórter e a redatora façam a gravação e a edição, 

cada um, de uma sonora que ele pretende usar na edição das 18h50min do Correspondente 

Ipiranga. A função deles se resume em monitorar as entrevistas dos programas da emissora, 

fazer a gravação e editar o trecho da sonora que interessa ao Correspondente. As decisões 

sobre que notícia rende manchete ao programa são feitas em conjunto pelo editor e pelo 

apresentador, que geralmente concordam sobre o assunto e a forma de abordagem. Percebe-se 

uma sintonia entre ambos. O tempo de experiência talvez seja um fator que pesa muito nessa 

hora. 

Entre às 17h e 18h, o clima é de certa tensão na redação. Todos estão atentos ao 

programa Chamada Geral, que naquele momento repercute uma gravação de troca de 

acusações entre a secretária estadual da Cultura, Mônica Leal, e a presidente do Conselho 

Estadual de Cultura (CEC), Mariângela Grando. Esta gravação foi obtida por um dos 

repórteres da emissora. Há inclusive, na redação, uma discussão sobre a forma de obtenção da 

gravação, se é lícita ou não. O editor e o apresentador do Correspondente Ipiranga ficam 

atentos para alguma informação nova e comentam entre si a forma de condução da entrevista 

do apresentador que está no ar. "Ele deveria fazer a pergunta tal para fulano", diz o editor 

Artur Chagas.  

Em seguida, editor e apresentador discutem qual o termo que devem usar na manchete 

sobre a Bolsa de Valores, pois a queda da bolsa é tão acentuada neste dia que já não cabe a 

expressão forte queda usada em outras ocasiões no programa, quando a queda se resume à 

metade daquele dia. O fechamento da bolsa é uma notícia nacional, mas com repercussão 

local, por isso é importante dar a informação.  

Às 18h30min, o apresentador Rafael Colling faz uma participação no programa Hoje 

nos Esportes. Ele chama as três principais manchetes do Correspondente Ipiranga das 

18h50min. Neste momento, estou junto com o apresentador no estúdio e respondo no ar 

algumas perguntas rápidas que me são feitas pelo apresentador do horário, Nando Gross.  
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Voltamos para a redação, para fechar o script do programa. Faltando vinte minutos 

para entrar no ar, é necessário cortar texto no script porque ainda há outra nota para entrar e o 

tempo do programa já foi ultrapassado. 

Às 18h40min, são impressas as cópias do script. O redator acompanha o apresentador 

ao estúdio (Imagem 4) para conferir se as sonoras estão salvas corretamente. Ele explica que 

pode haver algum erro, pois a mesma entrevista já foi usada por outros programas da emissora 

e é sempre bom verificar. 

Após a apresentação do Correspondente, o apresentador retorna para redação e passa a 

monitorar as edições do RBS Notícias e do Jornal TVCom, pois ali pode haver uma novidade 

para a edição das 20h. Este é um método bastante usado com intuito de prestigiar e valorizar a 

própria emissora. A edição das 20h serve também para repetir e ampliar os assuntos da edição 

anterior e para informar os ouvintes que não puderam ouvir o programa das 18h50min.  

 

 
Imagem 4: Jornalista Rafael Colling durante apresentação do Correspondente Ipiranga, ao vivo, 
no estúdio da Rádio Gaúcha 

 

4. ANÁLISE  

4.1 As rotinas produtivas do Correspondente Ipiranga 

 

De acordo com Traquina (2001), a contribuição da etnografia para o jornalismo 

permitiu reconhecer o quão importante são as rotinas dos profissionais da comunicação para o 
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processo produtivo das notícias. A partir do paradigma construtivista observou-se que as 

notícias são fruto de um processo interativo entre os jornalistas e seus pares, entre estes e a 

sociedade e entre os jornalistas e as fontes.  

O principal processo de interação entre os jornalistas ocorre entre os profissionais da 

mesma redação. Neste espaço dividido por eles fisicamente também há um partilhamento de 

idéias, concepções e modos acerca do trabalho jornalístico. Mas este processo de interação se 

amplia aos profissionais da área que estão em diversas outras redações, que fazem uso das 

mesmas técnicas de produção e elaboração da notícia, formando uma grande rede virtual que 

comunga percepções acerca do mundo informacional.  

Faço esta afirmação a partir do meu trabalho de campo, onde pude observar que os 

jornalistas que produzem o Correspondente Ipiranga elaboram o programa também com 

informações “garimpadas” em sites e jornais impressos.  Ou seja, a produção jornalística se dá 

a partir do trabalho anterior de seleção feito por jornalistas de outros veículos de 

comunicação. Significa dizer que os jornalistas do Correspondente Ipiranga partilham da 

mesma opinião daqueles que produziram a notícia-fonte, ao menos na escolha pela 

importância de determinado fato. Uma vez que, a notícia recebe novo tratamento, sendo 

extraídos apenas os principais dados da notícia-fonte.  

Os valores-notícia, segundo Wolf (2003), devem ser flexíveis, pois precisam se 

adaptar aos fatos disponíveis e ao tempo que os jornalistas possuem para fazer a seleção das 

notícias. O processo de seleção é automático, pois, os profissionais não têm tempo para pensar 

muito sobre a escolha da notícia. Geralmente, ao começo de um dia produtivo, eles já sabem 

quais fatos devem merecer mais destaque com base nos valores intrínsecos à profissão. Isto 

não significa dizer que o fazem sem pensar nas conseqüências que poderá implicar a 

divulgação de dados ilegítimos. Este automatismo no processo de seleção das notícias é 

confirmado nas palavras do apresentador Leandro Staudt, que fala da responsabilidade 

exigida pelo trabalho diário e a forma como ele é executado para que não haja dúvidas em 

relação ao conteúdo veiculado.  

 
Eu sei de toda a responsabilidade que tenho, da importância que tem o noticiário, não 
só na programação da Rádio Gaúcha, mas para toda a rede. A quantidade de pessoas 
que estão ouvindo a programação normal da sua rádio no interior, das mais diversas 
programações, e, de repente aquela programação é cortada para entrada do 
Correspondente. Então os públicos são os mais diversos, a gente sabe que tem uma 
responsabilidade grande, então temos uma preocupação, um cuidado às vezes até 
exagerado de ir atrás de uma notícia, de conferir mais de uma vez se há dúvida, tentar 
dar uma última olhada para ter certeza, e minimizar os erros para evitar um dano que 
não pode ser reparado depois. Porque depois que passou no rádio está passado, não 
tem como voltar. O ouvinte pode ter desligado o rádio e não vai mais ouvir o que será 
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falado depois. Então, neste sentido sempre há uma preocupação grande em atender 
essas exigências, mas sem pensar nisso toda hora, ou seja, faz parte da rotina.  

 

Assim, é possível inferir que este “faro jornalístico” do qual nos fala Wolf (2003), é 

quase instintivo, pois, quando um fato reúne os principais valores-notícia para ser noticiado, 

este é logo identificado pelos jornalistas. Mas isso não basta, é necessário escolher. É nesse 

momento que entra em campo a sensibilidade jornalística, que, além de considerar os valores-

notícia, precisa tomar em conta a ética profissional e a capacidade de discernimento para fazer 

a escolha certa. “É preciso feeling para escolher a notícia de mais impacto”. É assim que o 

apresentador do Correspondente Ipiranga, Rafael Colling, explica a tarefa diária da seleção 

das notícias feita a partir de um roteiro de pauta, mas que pode ser transgredido a qualquer 

hora, pois, o factual sempre sai na frente. 

A interação entre os jornalistas e a sociedade se dá em um panorama mais amplo que 

engloba saberes de ambas as partes. Os jornalistas são detentores de uma técnica específica 

que é manejada na hora de transformar os fatos em notícias. Mas, isto só é feito a partir do 

que os jornalistas imaginam que interessa ao público, ou seja, os jornalistas se julgam dotados 

de certa onisciência capazes de saber o que passa na cabeça dos ouvintes, leitores, 

telespectadores. Eles fazem isso a partir de variáveis culturais que permeiam a sociedade na 

qual estão inseridos.  

A interação entre os jornalistas e as fontes é um fator que merece destaque. Como 

veremos mais adiante, as fontes usadas pela maioria dos meios de comunicação, e o 

Correspondente Ipiranga não é exceção, são as fontes ligadas a cargos públicos. São fontes 

que geralmente estão em evidência naquele momento, por serem detentoras de informações de 

interesse público. Muitas vezes a notoriedade para determinada fonte é criada pela mídia, pois 

diversos veículos dão visibilidade aquela pessoa, ou seja, um veículo pauta o outro. Ciente 

deste papel que a mídia possui em relação às fontes, e com experiências acumuladas, o 

apresentador Rafael Colling afirma que:  

 

Na hora da escolha de uma sonora para o Correspondente Ipiranga, é necessário pesar 
bem se realmente há interesse público na notícia, para não dar exposição demasiada 
para determinada autoridade como fonte, por exemplo, pois esta fonte pode aproveitar 
o espaço para promover sua imagem perante a população.  

 
 

As notícias são um recorte de fatos reais. De acordo com Wolf (2003), estes recortes 

dificultam o aprofundamento da notícia. A afirmação do autor abrange noticiários como o 



 40

Correspondente Ipiranga, que possui um tempo restrito para falar de vários assuntos. São 

pequenos recortes costurados com os principais elementos de cada fato. Assim é possível dar 

um panorama do que aconteceu nas últimas horas, a partir da seleção feita pelos jornalistas 

que produzem o programa. O olhar subjetivo de cada um deles contribui para levar aos 

ouvintes determinadas informações julgadas mais importantes a partir dos critérios de 

noticiabilidade comuns aos meios de comunicação. Este olhar ganha espaço na consistência 

editorial, permitida pelo novo formato do Correspondente Ipiranga, da qual fala André 

Machado: 

 

Ele [Correspondente Ipiranga] é hoje muito mais flexível, pode ser alterado com o 
programa no ar, o que era bem mais difícil antigamente. No momento que a pessoa 
que apresenta tem conhecimento de toda a construção do programa, ela se permite 
uma alteração que às vezes é necessária com o programa no ar o que antes não era 
possível na figura do apresentador, do locutor. Agora eu acho que o programa ganhou 
em consistência editorial, em conteúdo editorial, uma coisa que ele não tinha porque o 
programa era muito impessoal. Agora ele passou a ser um pouco mais a cara de quem 
o apresenta. Foi assim comigo, e segue sendo assim com o Leandro e o Colling.  

 

 Esta construção é realizada com especial atenção aos valores-notícia, mas também as 

normas de conduta estabelecidas pela empresa de comunicação. Qualquer dado errado na 

divulgação dos fatos pode causar danos irreversíveis para a sociedade, por isso, a forma de 

noticiar precisa ser preparada com cuidado. O manual de ética editorial do grupo RBS afirma: 

“O jornalista tem o dever de conferir a veracidade de informações que possam produzir 

controvérsias”. 

O paradigma construtivista afirma que os jornalistas vivem pressionados pelo fator 

tempo. Todos os dias precisam elaborar um produto final, seja uma notícia ou um jornal 

completo. Para isso as empresas elaboram estratégias para impor ordem no espaço e no 

tempo. Estas estratégias estão baseadas na divisão dos espaços geográficos em áreas mais ou 

menos passíveis de serem palco de fatos noticiáveis durante as horas normais de trabalho. O 

plantão é uma dessas táticas. 

Este ‘plantão’ é feito pelos profissionais da Rádio Gaúcha, principalmente com relação 

aos poderes públicos. Exemplos disso é o acompanhamento de entrevistas coletivas que 

geralmente rendem pauta para os programas da rádio. Fora do período estimado para que as 

notícias aconteçam também é imprescindível que haja um plantão. Por isso, a importância de 

manter repórteres plantonistas durante a noite, fato que acontece na Rádio Gaúcha. Eles serão 
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responsáveis pela transmissão dos principais acontecimentos ocorridos durante este período, e 

a emissora não corre o risco de não dar uma notícia considerada importante.  

O paradigma construtivista enfatiza que a construção das notícias é um processo de 

identificação e contextualização que torna os acontecimentos significativos. Desta construção 

faz parte a forma de constituição de uma notícia. Ou seja, saber qual informação vem 

primeiro, que expressões usar para causar o impacto desejado e, assim, mobilizar os ouvintes.  

Os autores da teoria construtivista defendem que o processo de produção das notícias é 

um processo social que está baseado em suposições sobre como funciona a sociedade e o que 

é a sociedade. É com base nestes valores culturais comuns que os jornalistas apóiam muitas 

de suas crenças. Pois é também a partir do reconhecimento de que irão prestar um serviço 

para a comunidade que uma notícia é elaborada. Um exemplo a ser citado, que surgiu durante 

a pesquisa, é o caso do vendaval que atingiu o estado do Rio Grande do Sul na primeira 

semana de setembro. No dia da observação já haviam se passado alguns dias desde o 

acontecimento do fato. Mas isso não impedia que houvesse apuração de novos dados para 

informar sobre a situação das famílias atingidas, e, como a comunidade em geral poderia 

ajudar com doações. “Deve-se valorizar o interesse humano neste caso”, afirma Rafael 

Colling.  

A corrida contra o tempo, as exigências de objetividade e imparcialidade são fatores 

que juntos favorecem o acesso aos mídia de indivíduos que ocupam um lugar 

institucionalizado de privilégio. Ou seja, as pessoas que representam determinado órgão 

governamental, por exemplo, são mais visadas como fontes. Este é um procedimento bastante 

freqüente no Correspondente Ipiranga, uma vez que, grande parte das notícias veiculadas são 

geradas exatamente nos poderes públicos, e  há sempre um repórter de plantão para cobrir o 

fato. As exceções ficam por conta dos casos inusitados. 

Conforme Wolf (2003) a rede de fontes consideradas essenciais para o bom 

andamento dos meios de comunicação, reflete a estrutura social de poder presente na 

sociedade. Porém, essas fontes parecem necessárias, uma vez que representam o ponto de 

vista oficial sobre as questões controversas. A transmissão de informações ao público pelos 

meios de comunicação é feita a partir da captação de informações junto às fontes. Algo óbvio 

quando se trata de jornalismo. Porém, este processo que pode parecer simples e direto é um 

caminho longo e cheio de paradas.  

Para Schlesinger (1993) embora a idéia de que os jornalistas transmitem a informação 

das fontes ao público sugira um processo linear, de fato o processo é circular. O processo 

circular que o autor menciona está ligado aos fatores sócio-culturais e também às possíveis 
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leituras feitas pelos ouvintes, e até retransmitidas de “boca em boca”. Porém o rádio quer 

passar a impressão de que é somente um meio para a transmissão da notícia, sem que seus 

profissionais exerçam poder de influência no peso da informação. Fazem isto muito bem com 

o recurso da entrevista, ou seja, o que o entrevistado disse está dito. Não há como discordar e 

dizer que a informação partiu dos profissionais da rádio. Um recurso que dá crédito à 

informação. O apresentador Rafael Colling destaca:  

 

... fazer com que o público perceba que quem deu aquela notícia é aquela pessoa que 
está sendo entrevistada, quando tem uma sonora. Então o próprio público vai dizer: 
não é a rádio que disse, foi o fulano que disse, no caso o entrevistado.  

 

Da mesma forma, a inserção das sonoras no Correspondente Ipiranga contribui para 

aproximar o ouvinte do real. O apresentador Leandro Staudt afirma que:  

 

... essas gravações às vezes elas são muito curtas, mas dizem muito mais do que tentar 
explicar num texto. Uma declaração, uma crítica, no tom de voz ou na dificuldade ao 
falar, são coisas que tu não consegue expressar numa locução em texto. 

 

Para Wolf (2003), os valores/notícia derivam de considerações relativas à: critérios 

substantivos das notícias, critérios relativos ao produto informativo, ao público e a 

concorrência. 

Dentro dos critérios substantivos podemos enquadrar a maior parte das notícias 

veiculadas pelo Correspondente Ipiranga. Todas as sonoras usadas nas quatro edições do dia 

15 de setembro são de autoridades, sejam políticas, militares ou civis. As notícias envolvem 

sempre um grande número de pessoas, ou seja, há impacto sobre a comunidade. 

O Correspondente Ipiranga utiliza um recurso bastante recorrente que é a explicação 

de um especialista para determinado fato. Neste caso, especificamente quando se trata de 

mercado financeiro, para explicar melhor como funciona este processo, é gravada uma sonora 

com a analista de mercado Débora Möersh. O manual de ética editorial do grupo RBS 

enfatiza:  

É natural e recomendável, porém, que a forma e o conteúdo de notícias sejam 
submetidos a análises capazes de contribuir para o seu aperfeiçoamento. Sobretudo 
em trabalhos jornalísticos ligados a questões técnicas e científicas, checagens feitas 
por especialistas podem aprimorar a informação. 
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Quanto aos critérios relativos ao produto, as informações são advindas da capacidade 

de cobertura dos profissionais da emissora empenhados nesta função, e, das outras formas de 

acesso a informação que os jornalistas têm como sites, jornais impressos, etc.  

Quanto aos critérios relativos ao público, Wolf (2003), diz que o conhecimento inato 

da profissão concede aos jornalistas a habilidade na escolha das notícias com interesse 

público. Assim, está subentendido na afirmação que é o público quem manda nos noticiários, 

afinal, toda a produção jornalística busca atender os desejos deste. Porém, esta é uma moeda 

de dois lados, pois a argumentação circular em torno do tema não retira dos jornalistas a 

autonomia em definir o que é de interesse público 

Embora haja motivações externas, como as já citadas, a respeito do processo de 

imersão dos jornalistas nos valores culturais preponderantes para a sociedade, há sim para os 

profissionais da comunicação uma fórmula a ser seguida. Esta fórmula também é resultado 

dos aspectos que a sociedade considera importantes, ou seja, é um movimento cíclico, no qual 

cada um desempenha seu papel. No Correspondente Ipiranga a escolha das notícias é feita 

preponderantemente em função do público ouvinte. Pois na fala do apresentador, Rafael 

Colling transparece o que é uma justificativa de que há uma maneira certa de fazer a produção 

do programa, mas isto é feito essencialmente visando alcançar a vontade do público. “O 

público tem um noticiário mais atualizado, mais modernizado, mas com a característica 

principal mantida que é a credibilidade, a seleção correta de notícias, por ordem de edição de 

importância para as pessoas”, explica Colling. 

Quanto aos critérios relativos à concorrência, no Correspondente Ipiranga existe a 

preocupação em acompanhar as notícias de um dos principais concorrentes, de formato 

semelhante, que é o Correspondente Guaíba. Mas podemos afirmar que é uma leve 

inquietação, já que na maioria das vezes quem sai na frente é o Correspondente Ipiranga, a 

exemplo do que foi verificado no dia da observação.  

A semelhança no tema das notícias veiculadas pelo Correspondente Ipiranga, 

principalmente com os sites, faz perceber que o programa mantém este círculo informacional, 

pois trata dos mesmos assuntos já abordados por aqueles meios.  

No entanto, quando se trata dos outros veículos que não a internet, há a preocupação 

em pautar principalmente os veículos impressos, mesmo jornais da mesma empresa de 

comunicação. O apresentador, Rafael Colling, afirma: “Ficamos felizes quando damos uma 

notícia no Correspondente que é capa de jornal no dia seguinte”. Naquele dia de turbulência 

na bolsa de valores, a manchete do Correspondente Ipiranga das 18h50mim e das 20 horas 
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virou capa do Jornal Zero Hora no dia seguinte, sob o título: “Bovespa tem a maior queda em 

sete anos”. 

De acordo com Wolf (2003), a apresentação de um programa jornalístico não deixa 

transparecer nada da fase de produção. Se, algumas notícias são escolhidas em detrimento de 

outras, a apresentação é feita como se fosse um balanço dos principais fatos ocorridos nas 

últimas horas. 

Esta embalagem de acabamento exaustivamente trabalhada pelos jornalistas deve 

conter um programa capaz de abarcar as necessidades do público, e, ser expressão da 

realidade. Os jornalistas do Correspondente Ipiranga trabalham para elaborar um programa 

cujo produto final tem a credibilidade como meta. O apresentador Rafael Colling destaca:  

 
Toda a equipe trabalha revisando o que for possível porque eu acho que o que resume 
o Ipiranga se chama credibilidade. Então essa palavra tem que ser colocada em prática 
desde a hora que a gente entra aqui para montar o noticiário até o momento final que 
é a leitura do noticiário. 

 

 

4.2 Os valores-notícia do Correspondente Ipiranga 

 

Como forma de sistematizar a análise, em um primeiro momento, as notícias 

veiculadas pelo Correspondente Ipiranga foram reunidas de acordo com o local ao qual se 

referem, ou seja, sua abrangência. Assim, foi estabelecido como “local/regional” as notícias 

de Porto Alegre, região metropolitana e Rio Grande do Sul; “nacional”, outros estados; e 

“internacional”, outros países.  

Cabe aqui ressaltar o que se entende por local. Este conceito é bastante discutido em 

face da globalização, que, segundo alguns autores, tende a minimizar o local. Outros, porém, 

destacam que justamente em face disto o local reaparece. Usamos o conceito destacado por 

Ortiz:  

 

“Três aspectos caracterizam o local: a proximidade do lugar (em contraste com o 
distante); a familiaridade (associado a questão das identidades e das raízes históricas e 
culturais) e a diversidade (é plural, se opõe ao global ou ao nacional apenas como 
abstração)”. (ORTIZ in PERUZZO, 2003, p. 05). 

 
 
 

 
Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat de 15 de setembro de 2008.  
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ABRANGÊNCIA EDIÇÕES 
 8h 12h50min 18h50min 20h TOTAL 
LOCAL/REGIONAL 06 05 07 06 24 
NACIONAL 04 05 02 01 12 
INTERNACIONAL 03 03 01 03 10 
TOTAL 13 13 10 10 46 
 
 
 

Observa-se que, em todas as edições, o número de notícias local/regional é superior as 

demais. Portanto, pode-se afirmar que o critério de proximidade geográfica da notícia 

veiculada com os ouvintes é o mais utilizado.  

A análise feita com relação aos valores-notícia neste trabalho abrange duas edições do 

Correspondente Ipiranga do dia 15 de setembro, nos horários das 12h50min e das 18h50min.  

Na elaboração da edição das 12h50min do Correspondente Ipiranga não se observou a 

existência de pauta impressa. Por isso, não temos presente no trabalho os temas pautados, 

como veremos na análise do programa que foi ao ar às 18h50min. Neste caso, há apenas a 

diferença na forma de atuação dos apresentadores/editores, que em nada interfere na edição 

final.  

A análise procura estabelecer vínculos com as afirmações feitas anteriormente neste 

trabalho em relação aos valores-notícia presentes no Correspondente Ipiranga. 

 As manchetes de abertura da primeira edição analisada foram:  

- Petrobras anuncia construção de cascos de plataformas em Rio Grande. 

- Bovespa acompanha mercados globais e tem perdas após quebra de banco norte-

americano. 

- Conselho suspende aprovação de projetos pela Lei de Incentivo à Cultura. 

 

A primeira notícia do Correspondente Ipiranga, edição das 12h50min, trata da geração 

de empregos no Brasil (ver anexo). Em relação aos valores-notícia, podemos destacar o 

interesse público. A notícia denota uma esperança para quem está desempregado. O número 

de pessoas para quem o fato tem valor é acentuado, pois diz respeito a todas as pessoas em 

idade laboral.  

A segunda notícia enfatiza a crise política boliviana (ver anexo). O primeiro fator a ser 

destacado é o interesse público, já que a crise política boliviana estava interferindo nas 

relações desse país com o Brasil. Assim, atingia diretamente a população brasileira, 

principalmente nas áreas de fronteira, além do nível hierárquico das pessoas envolvidas com o 
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fato. Naquele dia, os presidentes dos países sul-americanos teriam um encontro no Chile para 

discutir a situação.  

A terceira notícia informa sobre o número de mortos em furacão nos Estados Unidos 

(ver anexo). Destaca-se o interesse humano. Mesmo que a notícia remeta aos Estados Unidos, 

ela sensibiliza a população brasileira, pois trata de vidas humanas perdidas. O número de 

pessoas envolvidas com o fato também causa impacto entre os ouvintes.  

A quarta notícia trata dos estragos causados por vendaval no estado. (ver anexo). A 

notícia enfatiza o interesse humano, pois desperta a solidariedade dos ouvintes. O número de 

pessoas envolvidas com o fato é relevante. Conforme a notícia, quatorze prefeituras 

decretaram situação de emergência. Podemos citar também a atualização da notícia, uma vez 

que o programa retoma um fato que aconteceu na semana anterior, e comunica o seu 

desenrolar. Ressaltamos também a proximidade da notícia com os ouvintes.  

A quinta notícia informa sobre a apresentação do orçamento estadual para 2009 (ver 

anexo). A importância da notícia é determinada pelo interesse público, pelo nível hierárquico 

das pessoas envolvidas no fato, e pelo número de indivíduos (população gaúcha) atingidos 

pelas ações do governo do Estado. Trata-se de um evento pontual, conforme Wolf (2003), 

pois a apresentação da proposta de orçamento foi acompanhada pela imprensa, e funcionou 

como uma pauta pré-programada.  

A sexta notícia relata um acidente com trio elétrico ocorrido no interior do Ceará (ver 

anexo). Neste caso, o interesse humano está em primeiro lugar. A notícia causa impacto entre 

os ouvintes. Trata-se de um fato pouco comum, que choca e causa espanto em meio à 

população.  

A sétima notícia se refere ao pedido de licenciamento de integrantes do PMDB gaúcho 

(ver anexo). Citamos o interesse público como valor-notícia primordial, já que os 

ouvintes/eleitores desejam conhecer as possíveis irregularidades cometidas pelos seus 

representantes na política. O valor da notícia é determinado também pelo nível hierárquico 

das pessoas envolvidas no episódio (deputado e vice-prefeito), e pela quantidade de 

indivíduos abrangidos, pelo menos os simpatizantes do partido no estado.  

A oitava notícia informa sobre um ex-assessor da Assembléia Legislativa que entrou 

na Justiça para pedir contestação de denúncias feitas pela reportagem da revista Veja (ver 

anexo). Destacamos o interesse público como valor-notícia essencial, afinal a população 

necessita saber o que acontece nos bastidores da política e como o fato é tratado pela 

imprensa. 
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A nona notícia trata da suspensão pelo Conselho Estadual da Cultura da aprovação de 

projetos pela Lei de Incentivo à Cultura (ver anexo). Podemos citar o interesse público, pois 

aponta suspeita de irregularidades em projetos culturais beneficiados pela Lei de Incentivo à 

Cultura.  Ênfase para a quantidade de indivíduos abrangidos pelo tema, pelo menos os 

profissionais da área cultural e empresas patrocinadoras.  

A décima notícia fala da redução na projeção da inflação pelo IPCA (ver anexo). 

Ressaltamos o interesse público, pois os níveis de inflação são alvo da preocupação de toda a 

população, daí o grande número de pessoas atingidas pela notícia.  

A décima primeira notícia informa sobre a forte queda no índice da Bovespa e dos 

mercados globais (ver anexo). Assunto de interesse público, pois afeta diretamente os 

investidores da Bolsa de Valores. À medida que está relacionada com a crise da economia 

mundial, afeta toda a população. Assim, atinge um grande número de indivíduos.  

A última notícia trata da construção do casco de oito plataformas de petróleo no Rio 

Grande (ver anexo). Notícia de interesse público, pois é um fator de geração de empregos e de 

desenvolvimento econômico brasileiro. Dessa maneira, atinge um grande número de pessoas.  

 

CORRESPONDENTE IPIRANGA-18h50min – 15 de setembro de 2008 

 

 

 

 

PAUTAS  

 

 

1. Visita do presidente Lula ao Estado 

2. Decisão sobre a ida do assaltante Papagaio para o regime 

semi-aberto. 

3. A apresentação do projeto de lei orçamentária para o ano de 

2009 pela governadora Yeda Crusius. 

4. Reunião extraordinária do Conselho Estadual da Cultura. 

5. Coletiva do Comandante do Policiamento da Capital sobre 

novo sistema de policiamento intensivo.   

 

A partir da pauta, estabelecida previamente pela produção do programa, procurou-se 

observar quais destas notícias permanecem na edição final, que outras notícias foram 

agregadas e por quê?  

As manchetes de abertura da segunda edição analisada foram: 

- Afetada pela crise mundial, Bolsa de São Paulo registra maior queda dos últimos 

sete anos. 
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- Após denúncias de irregularidades, presidente do Conselho ameaça secretária 

Estadual da Cultura.  

- Brigada Militar anuncia aumento de barreiras em Porto Alegre. 

 

A primeira notícia do Correspondente Ipiranga, edição das 18h50min, remete às 

pessoas desalojadas por causa de um temporal que havia ocorrido na semana anterior ao dia 

15 de setembro (ver anexo). Em relação aos valores-notícia, podemos destacar o interesse 

humano. A notícia desperta a solidariedade dos ouvintes. O número de pessoas envolvidas 

com o fato é relevante, já que atinge a população de pelo menos três municípios, conforme a 

notícia. Podemos citar também a atualidade, uma vez que o programa retoma uma notícia 

antiga, que já aconteceu, agora com informações atualizadas do que ocorre com estas pessoas, 

sujeitos da notícia. Enfatiza a proximidade com os ouvintes.  

A segunda notícia relata um acidente com morte (ver anexo). Neste caso, o interesse 

humano está em primeiro lugar. A notícia gera impacto entre os ouvintes, não é preciso 

argumentar, a notícia fala por si.  A divulgação do fato pode servir de alerta à população para 

os cuidados no trânsito, além da proximidade da notícia com os ouvintes.  

A terceira notícia também se refere a um acidente, a queda de um avião monomotor 

(ver anexo). Enfatiza-se o interesse humano, pois há pessoas feridas com a queda do avião, e 

esclarecer as causas do acidente é fator de suma importância. Portanto, a relevância do fato 

deve-se em relação ao desdobramento futuro da situação. 

A quarta notícia é o anúncio da reestruturação das ações da Brigada Militar na capital 

(ver anexo). A importância da notícia é motivada pelo interesse público, pelo nível 

hierárquico das pessoas envolvidas no fato, e pelo número de indivíduos (população da capital 

gaúcha) atingidos pelas ações da Brigada Militar. Trata-se, neste caso, de um evento pontual, 

conforme Wolf (2003), pois foi convocada uma entrevista coletiva para fazer o anúncio. 

Assim, um repórter da emissora acompanhou a coletiva, funcionando como uma pauta pré-

programada.  

A quinta notícia relata a morte de uma professora em sala de aula (em anexo). 

Novamente, o interesse humano está em primeiro lugar. A notícia gera impacto e sensibiliza 

os ouvintes. Esta notícia também é inusitada, pois o fato aconteceu durante o trabalho da 

professora.  

A sexta notícia trata do inquérito sobre a participação de parlamentares gaúchos em 

desvios de verbas (ver anexo). Aparece o interesse público, pois a população deseja saber o 
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que acontece com os seus representantes na política. A importância também é determinada 

pelo nível hierárquico das pessoas envolvidas na notícia (ministros e deputados), pela 

influência sobre os interesses do país, uma vez que se trata de uma notícia que põe em dúvida 

a ética na política, e pela quantidade de indivíduos abrangidos pelo fato, pelo menos toda a 

população gaúcha.  

A sétima notícia fala da polêmica em relação à Lei de Incentivo à Cultura (ver anexo). 

Podemos citar o interesse público, pois os ouvintes desejam conhecer as possíveis 

irregularidades da administração pública. A importância da notícia é determinada também 

pelo nível hierárquico das pessoas envolvidas na notícia (secretária de estado e presidente do 

Conselho Estadual da Cultura), pela influência sobre os interesses do estado na área cultural, 

pois trata de uma notícia que põe em dúvida os procedimentos assumidos pelos gestores da 

Lei de Incentivo à Cultura (LIC), e pela quantidade de indivíduos abrangidos pelo assunto.  

A oitava notícia trata do anúncio do orçamento do Estado para 2009 (ver anexo). A 

importância da notícia é motivada pelo interesse público, pelo nível hierárquico das pessoas 

envolvidas no fato, e pelo número de indivíduos (população gaúcha) atingidos pelas ações do 

governo do Estado. Trata-se, neste caso, de um evento pontual, conforme Wolf (2003), pois 

foi convocada uma entrevista coletiva para fazer o anúncio. Assim, um repórter da emissora 

acompanhou a coletiva, funcionando como uma pauta pré-agendada.  

As duas últimas notícias tratam da queda na bolsa de valores (ver anexo). O tema é de 

interesse público, pois afeta diretamente os investidores da Bolsa de Valores, e à medida que 

está relacionada com uma crise econômica mundial, afeta toda a população. Dessa forma, 

atinge um grande número de indivíduos.  

Da pauta inicial, três notícias se mantiveram e outras duas deram lugar a outros fatos 

considerados mais importantes pela produção do programa. O fato a ser destacado é a queda 

do índice Bovespa, o maior dos últimos sete anos. Assunto que foi para a capa dos principais 

jornais impressos do país no dia seguinte.  

Percebe-se que há quatro assuntos que se repetem nas duas edições. São fatos que 

tiveram desdobramentos ao longo da tarde, e que foram julgados importantes pela produção 

do programa. Este é um procedimento bastante recorrente, e reflete a atualização das notícias. 

Quanto aos critérios de seleção das notícias pode-se destacar que, além da proximidade 

geográfica já citada, os valores-notícia mais presentes no Correspondente Ipiranga são: o 

interesse humano, o interesse público, o número de pessoas envolvidas com o fato noticiado, 
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a hierarquia dos personagens da notícia, e os fatos pontuais que permitem uma mobilização 

prévia dos repórteres da emissora para determinado acontecimento.  

 

 

4.3 O Correspondente Ipiranga como informativo 
  

O Correspondente Ipiranga foi e continua sendo um dos mais importantes noticiários 

do radiojornalismo gaúcho e brasileiro. Todos os profissionais envolvidos na produção do 

programa, desde o gerente de jornalismo da rádio até os apresentadores, são unânimes em 

ressaltar a importância do Correspondente Ipiranga para a Rádio Gaúcha. Essa importância é 

validada não somente na valorização do jornalismo feito pela rádio, mas também em relação 

ao radiojornalismo como ícone da boa informação. 

Para o ex-gerente de jornalismo da Rádio Gaúcha, Cyro Martins 

 
Trata-se de um ícone do radiojornalismo nacional, calcado, lá inicialmente, no 
modelo primeiro do ‘Grande Jornal Falado' e do 'Repórter Esso', mas que soube 
manter-se atualizado até recorrendo a algumas inovações ousadas, sem deixar de ser 
referência para o meio radiofônico. E é o principal noticiário de rádio do Sul do 
Brasil.  

 
As inovações ocorridas no formato do programa são parte da própria evolução do 

jornalismo que se adapta aos novos tempos. Conforme André Machado, este formato foi 

inspirado na fórmula que modificou o Jornal Nacional. “Isso veio muito inspirado na fórmula 

que mudou o Jornal Nacional, quando saiu o Cid Moreira e entrou um editor/apresentador, 

que é o caso do Willian Bonner”. Isso significa dizer que o jornalismo também é feito por 

imitação. Ou seja, nos primórdios foi a televisão que copiou o rádio, agora uma fórmula 

implantada na TV migrou para o rádio. A Rádio Gaúcha é a primeira emissora que ousou 

quebrar a fórmula consagrada pelo Repórter Esso. Será o novo formato do Correspondente 

Ipiranga um novo Esso, a ser reproduzido país afora? André Machado afirma: 

 

A mudança foi muito radical, foi uma ruptura muito forte, porque saímos de um 
formato que mantinha um vozeirão, sem trilha, muito sóbrio para outro formato que 
tem uma linguagem mais leve, com uma voz que não é a voz de um locutor, está 
muito distante, com trilha, ilustrações, onde é permitida uma voz feminina, o que não 
ocorria antes. (...) hoje em dia é um programa que não permite caminho de volta, ele 
está muito consolidado.  
 
 

O Correspondente Ipiranga traz o resumo dos fatos ocorridos entre uma edição e outra. 

A síntese noticiosa está para o rádio, assim como o Jornal Nacional está para a televisão, 
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cumprindo o papel de principal programa genuinamente informativo da emissora. Este 

pensamento parece bem difundido na redação da Rádio Gaúcha. Rafael Colling diz que “o 

programa é para a Rádio Gaúcha o que é o Jornal Nacional para a Rede Globo”.  

A imitação na fórmula não significa pobreza de conteúdo. Um dos principais atributos 

da síntese noticiosa é informar com qualidade. O novo formato contribui muito para que, a 

cada dia, a informação seja construída com mais ênfase nos critérios de seleção. A maior 

flexibilidade na atuação dos apresentadores/editores, observada no novo formato, não exime a 

aplicação criteriosa dos principais preceitos jornalísticos, pelo contrário, até os acentua.   

A participação dos apresentadores na elaboração de cada edição do programa aumenta 

a credibilidade das notícias veiculadas, pois o espaço de produção é plural, não é apenas uma 

pessoa que decide pela melhor notícia. Mas cada um deles imprime a sua maneira de fazer 

jornalismo ao Correspondente Ipiranga.  

 

5. CONCLUSÃO 
 
 

A partir das mudanças verificadas no formato do Correspondente Ipiranga da Rádio 

Gaúcha, esta pesquisa pretendeu sistematizar as rotinas produtivas e os critérios de 

noticiabilidade mais recorrentes observados durante a produção da referida síntese noticiosa. 

O principal método utilizado para desenvolver o trabalho foi o da observação-

participante, seguida de entrevista. Para isso, acompanhou-se um dia da produção do 

Correspondente Ipiranga na redação da Rádio Gaúcha. 

Grande parte das afirmações estabelecidas pelos teóricos do newsmaking são 

observadas na produção do Correspondente Ipiranga. A construção de uma notícia é permeada 

por diversos fatores presentes nas rotinas produtivas, desde aspectos estruturais, como as 

fontes disponíveis, bem como o número de profissionais disponíveis para realizar determinada 

tarefa, mas, principalmente, pelas percepções particulares de cada um deles.  

O trabalho jornalístico é fruto do espaço social habitado pelos jornalistas, que 

reproduzem os fatos de acordo com as influências que recebem dos seus pares, das fontes e 

dos anseios da sociedade. Os profissionais da comunicação contextualizam e dão significado 

aos acontecimentos por meio de recortes que são costurados para formar uma notícia com 

sentido completo. 

Mesmo que esteja limitado pelo tempo de realização da pesquisa in loco, o resultado 

do trabalho demonstra que a agilidade e a percepção dos profissionais da comunicação são 

fatores determinantes no dia-a-dia da redação. Eles estão condicionados a ser rápidos nas suas 
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ações e decidir sobre notícias que têm ou não relevância para o interesse público. Estas ações 

estão embasadas em experiências e saberes mobilizados automaticamente.  

A mudança de formato no Correspondente Ipiranga trouxe um grau de 

profissionalismo e credibilidade ainda maior ao programa, com destaque para a atuação de 

jornalistas na edição e apresentação da síntese noticiosa. A participação destes na construção 

das notícias é fundamental para que o conteúdo final seja bem apurado, e traz menos 

possibilidade de erros no ar. O Correspondente Ipiranga está mais versátil com a introdução 

de sonoras e de vozes femininas na previsão do tempo e comerciais. Desta forma, a síntese 

noticiosa tornou-se mais agradável aos ouvintes, pois uma voz linear do início ao fim é 

monótona e pouco atrativa.  

Atualmente, as ondas sonoras do rádio alcançam uma audiência global através dos 

sites na Internet. O uso de notícias publicadas em páginas da Web, na produção do 

Correspondente Ipiranga, faz crer que o intuito do programa é atingir, em primeiro lugar, 

ouvintes que não têm acesso imediato e corrente àquelas páginas. Pois, qualquer pessoa de 

posse de um computador conectado à internet pode saber das novidades sem estar atento ao 

rádio. Por isso mesmo, a ênfase está nas notícias locais, pois essas são menos passíveis de 

alcançar o espaço cibernético. E, por outro lado, são aquelas que interessam ao grande número 

de pessoas que vivem nas periferias urbanas, e nas zonas rurais.  

O fato de o Correspondente Ipiranga ser considerado, pela equipe de produção, como 

o Jornal Nacional da Rádio Gaúcha mostra quanto o informativo é importante na grade de 

programação da emissora. Isso explica porque o programa integra a Rede Gaúcha Sat, e é 

ouvido por milhares de pessoas que, principalmente no interior, aguardam pelas informações 

das últimas horas. Nestes locais, em geral, a programação radiofônica é baseada em 

programas musicais e de prestação de serviço, e, uma síntese noticiosa, como o 

Correspondente Ipiranga, mantém atualizados aqueles ouvintes que não têm acesso a outro 

meio de comunicação, pelo menos no que tange ao imediatismo. 

Uma das principais fontes utilizadas pelo Correspondente Ipiranga são os sites4 

noticiosos. A garimpagem de notícias a partir dos sites significa que os jornalistas partilham 

de pressupostos comuns acerca dos valores-notícia, mas também contribuem para a 

manutenção do círculo noticioso. Fica aqui uma proposta de pesquisa que consiga 

desmistificar por que a maioria dos meios de comunicação mantém posturas semelhantes e 

                                                 
4  Sites oficiais de órgãos do governo como agência Brasil, www.agenciabrasil.gov.br, o clipping 

online da Radiobrás, www.radiobras.gov.br, o site da prefeitura de Porto Alegre, sites do Judiciário, 
Legislativo. Folha online, www.folha.uol.com.br, Estado de São Paulo, www.estadao.com.br, Globo, 
g1.globo.com, Terra, www.terra.com.br, UOL www.uol.com.br, e Zerohora.com são os mais acessados. 

http://www.agenciabrasil.gov.br/
http://www.radiobras.gov.br/
http://www.folha.uol.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://g1.globo.com/
http://g1.globo.com/
http://www.terra.com.br/
http://www.uol.com.br/
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condicionadas aos mesmos temas? É apenas uma imposição do mercado ou um lugar cômodo 

para a nossa mídia? 

O Correspondente Ipiranga tem o papel de resumir os fatos mais importantes ocorridos 

entre uma edição e outra do programa. A síntese noticiosa também faz um resumo do que 

aconteceu na programação da própria emissora, com o uso de sonoras editadas de entrevistas 

que foram ao ar em outros programas da grade, como o Gaúcha Atualidade, Chamada Geral 

e Gaúcha Repórter. Este aspecto chama bastante atenção, trata-se da autoreferencialidade, ou 

seja, quando a rádio fala de si e dos seus programas. Esta questão poderá ser mais bem 

explorada por futuros pesquisadores que venham a se interessar pelo tema.   

Assim, objetivou-se retratar, mesmo que de maneira sucinta, como são as rotinas 

produtivas, e quais os principais valores-notícia observados no Correspondente Ipiranga. As 

rotinas se resumem à coleta de informações em jornais impressos, e principalmente, nos sites 

acima citados, para posterior confecção da notícia. Estes dados são complementados e 

atualizados com base em fontes primárias, geralmente detentoras de cargos públicos. Estas 

rotinas exigem agilidade da produção que trabalha de olho no tempo.  

Os valores-notícia observados na produção do Correspondente Ipiranga são: o 

interesse humano, o interesse público, a proximidade geográfica, o número de pessoas 

envolvidas com o fato noticiado, a hierarquia dos personagens da notícia e os fatos pontuais 

que permitem uma mobilização prévia dos repórteres da emissora para determinado 

acontecimento.   

Assim, há mais de meio século, o Correspondente Ipiranga tem o papel de informar a 

população gaúcha. Hoje, em novo formato, a síntese noticiosa chega a todos os continentes.  
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ANEXO 01 
PROGRAMA IPIRANGA 08:00  

Segunda-Feira - 15/09/2008 
HORÁRIO: 08:00:00 
DURAÇÃO: 00:10:00 

 
 

TÉC - TOP E CARACTERÍSTICA DE ABERTURA /ARQUIVO: 77004 - 
00:00:20 
 
LOC - Você vai saber agora./ 
  
TÉC - CORTINA ESCALADA /ARQUIVO: 77005 
 
LOC – Caminhoneiro bêbado provoca acidente com dois mortos na 
Região Metropolitana.// 
  
- Estado tem 30 assassinatos no fim de semana.// 
  
- Lula visitará Rio Grande nesta semana.// 
  
TÉC - CORTINA ENCERRAMENTO ESCALADA /ARQUIVO: 77006 - 00:00:06 
 
LOC - Eu sou o Jornalista Leandro Staudt, este é o 
Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat./ 8 horas ___ 
MINUTOS./ _________________ em Porto Alegre./ ___ Graus ____ 
décimos a temperatura./ Boa Dia.// 
  
TÉC - CORTINA DE SUSTENTAÇÃO /ARQUIVO: 77007 
 
LOC – O Rio Grande do Sul registrou temperaturas próximas de 
zero grau na madrugada de hoje, a uma semana do começo da 
Primavera./ Fez dois décimos em Vacaria e seis décimos em São 
José dos Ausentes, de acordo com as estações do Inmet./ Quarai 
e Soledade tiveram mínimas na casa de dois graus./ Em Porto 
Alegre, fez oito graus e dois décimos no fim da madrugada.// 
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  - BLOCO 1 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
 
LOC – O trânsito de Porto Alegre será monitorado por câmeras a 
partir de hoje./ Os equipamentos começam a funcionar em 12 
pontos considerados críticos./ Isso permitirá mudar o tempo 
das sinaleiras e controlar em tempo real a localização dos 
ônibus da cidade./ Em caso de acidentes, agentes da EPTC 
chegarão com mais rapidez ao local./// 
  
LOC – Pesquisa do Ibope revela que a maioria da população da 
capital é a favor do cercamento dos parques e da derrubada do 
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Muro da Mauá./ Sessenta e três por cento dos entrevistados se 
posicionaram a favor do cercamento./ Cinqüenta e dois por 
cento querem o fim do muro da Mauá./ A pesquisa foi 
encomendada pelo Grupo RBS.// 
  
LOC - O Palácio Piratini encaminha hoje à Assembléia gaúcha 
projeto orçamentário para 2009./ A previsão é de receitas e 
despesas equilibradas, ou seja, sem o tradicional déficit./ Os 
investimentos para o próximo ano deverão chegar a Um bilhão 
250 milhões de reais./ A governadora Yeda Crusius apresentará 
a proposta num almoço com deputados./ O secretário Geral de 
Governo afirma que os investimentos serão aplicados nos 12 
programas estruturantes./ Erik Camarano diz que 60 por cento 
do valor irá para a área social e o restante para os setores 
econômico, de finanças e gestão pública./// 
  
      RODA ARQUIVO: 40554 TEMPO: 00:00:14 
      DF: peça orçamentária 
O orçamento com déficit Zero será apresentado ao meio-dia no 
Palácio Piratini.// 
 
LOC – A Receita Federal libera hoje o dinheiro do quarto lote 
de restituições do Imposto de Renda deste ano./ São em torno 
de Um bilhão e 200 milhões de reais, que entram em circulação 
na economia./ O próximo lote sai em 15 de outubro.// 
  
LOC - Ainda nesta edição./ 
- Torneio de futebol acaba em morte em Alvorada.// 
- Quebra de banco norte-americano derruba bolsas na Europa.// 
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  - BLOCO 2 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
 
LOC – O furacão Ike causou danos em plataformas petrolíferas e 
oleodutos dos Estados Unidos./ Quinze refinarias no Golfo do 
México tiveram de ser fechadas./ O furacão atingiu a costa do 
Texas no fim de semana, com vento de 170 quilômetros por hora. 
// 
  
LOC – O quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos 
vai pedir concordata./ O Lehman Brothers enfrenta problemas 
financeiros./ A tentativa de venda da instituição fracassou./ 
O Lehman Brothers opera há 158 anos e é o terceiro banco de 
investimentos que desaparece ou muda de mãos em seis meses nos 
Estados Unidos./// 
  
LOC – Após o anúncio de concordata do banco norte-americano, 
as bolsas européias abriram em forte queda./ As perdas em 
Londres, Frankfurt e Madri estão na casa dos três e quatro por 
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cento./ Na Ásia, o impacto foi menor porque as maiores bolsas 
estão fechadas por causa de feriado, como é o caso do Japão.// 
       
LOC – A construtora brasileira Oderbrecht está sendo acusada 
de construir hidrelétrica com danos estruturais no Equador./ O 
presidente Rafael Correa ameaça expulsar a empresa do país, se 
a obra não for reparada./ A hidrelétrica entrou em operação há 
pouco tempo e teve de ser fechada, depois que os problemas 
foram detectados.// 
  
LOC – A oposição ao governo boliviano manterá a ocupação de 
prédios públicos./ Os manifestantes decidiram apenas liberar o 
trânsito nas estradas./ Apesar da retomada do diálogo, a crise 
está longe de ser resolvida./ Nove presidentes sul-americanos 
tem encontro hoje em Santiago, no Chile./ O objetivo é avaliar 
o quadro boliviano./ O presidente Lula participará, assim como 
Evo Morales./ A disputa entre situação e oposição é motivada 
pela nova Constituição e pelos cortes no repasse de verbas do 
setor de combustíveis.// 
 
LOC – O presidente Lula vem ao Rio Grande do Sul nesta 
semana./ O anúncio foi feito por ele em seu programa semanal 
de rádio.// 
      RODA ARQUIVO: 42869 TEMPO: 00:00:12 
      DF: DA P - 53 
Segundo o presidente, esses investimentos na área do petróleo 
estão ajudando a incrementar a indústria naval brasileira./ O 
dia da visita a Rio Grande ainda não foi confirmado 
oficialmente./ No programa de hoje, Lula também comemorou o 
crescimento da economia no primeiro semestre, que segundo o 
IBGE foi de seis por cento./// 
 
  
LOC - Em instantes./ 
- Caminhoneiro bêbado mata dois jovens em acidente em 
Gravataí.// 
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  -  BLOCO 3 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
 
LOC - No Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat a previsão do 
tempo com Kelly Matos./ 
  
TÉC - PREVISAO DO TEMPO /ARQUIVO: 42800 – OCORRER CHUVISCOS - 
00:00:16 
 
LOC - Agora em Porto Alegre ____ graus./  8 horas 07 
minutos.// 
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LOC – Um avião da Força Aérea Brasileira quase bateu num 
Boeing da Gol sobre a região Amazônica perto de Rio Branco, no 
Acre./ A gravação de junho foi mostrada pelo programa 
Fantástico./ Ela faz parte de relatório do Centro de 
Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos./ Na 
avaliação de especialistas, a Amazônia tem a pior comunicação 
aérea do país.// 
  
LOC – Um fim de semana violento no Rio Grande do Sul./ Desde a 
noite de sexta-feira, 30 pessoas foram assassinadas./ A média 
é superior a registrada nos cinco dias do feriadão de Carnaval 
deste ano: quando no total foram 31 mortos./ Somente nas 
últimas duas horas da noite passada ocorreram cinco homicídios 
em Porto Alegre./ Em Sapucaia do Sul, Fernanda Dutra de 
Oliveira, de 22 anos, foi encontrada morta./ Renato dos Santos 
Soares, de 24 anos, se apresentou à polícia e confessou o 
crime./ Ele matou a companheira com três tiros devido ao fim 
do relacionamento./ O casal tinha uma filha./ O jovem não 
tinha antecedentes criminais./ O chefe da Polícia Civil, 
delegado Pedro Rodrigues, entende que parte dos homicídios, 
incluindo caso passional, foge do alcance dos agentes.// 
  
 
      RODA ARQUIVO: 41210 TEMPO: 00:00:13 
      DF: vulgar 
Em Alvorada, torneio de futebol acabou em morte à noite 
passada na Vila Americana./ Houve confusão e troca de tiros em 
frente ao ginásio da Paróquia Imaculada Conceição./ Três 
pessoas foram baleadas./ Adilson Garcia, de 28 anos, não 
resistiu e morreu.//// 
 
LOC – Um caminhoneiro embriagado causou acidente de trânsito 
com dois mortos e três feridos em Gravataí./ À noite passada, 
ele fez o retorno em local proibido na avenida Dorival Cândido 
de Oliveira, no bairro São Geraldo./ O caminhão bateu de 
frente num automóvel Logus./ Morreram Marco Antonio Grams 
Ledesma, de 21 anos, e Vanessa Antunes da Silva, de 18./ Os 
feridos Camila Machado Sebastião, de 17 anos, Daniele Broqua 
Abreu, de 21, e Éricke Pinto Sarmento, também de 21 anos, 
estão na emergência do hospital Dom João Becker./ A delegada 
Sônia Patél confirma que o caminhoneiro, de 40 anos, não tinha 
condições de dirigir.//  

 
RODA ARQUIVO: CUT 44658 TEMPO: 00:00:09 

      DF: estava embriagado 
O motorista causador do acidente em Gravataí foi autuado em 
flagrante por homicídio doloso, com intenção de matar./ A 
embriaguez foi comprovada em exame clínico realizado no 
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Departamento Médico-Legal de Porto Alegre./ Ele foi 
encaminhado ao Presídio Central de Porto Alegre.// 
  
TÉC - RODA COMERCIAL /ARQUIVO: 77151 - 00:00:06 
 
TÉC - RODA ENCERRAMENTO /ARQUIVO: 24539 - 00:00:19 
 
TEMPO: 00:10:02 
 
DURAÇÃO REAL: 00:10:02 
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PROGRAMA IPIRANGA 12:50  
Segunda-Feira - 15/09/2008 

HORÁRIO: 12:50:00 
DURAÇÃO: 00:10:00 

 
 

TÉC - TOP E CARACTERÍSTICA DE ABERTURA /ARQUIVO: 77004 - 
00:00:20 
 
LOC - Você vai saber agora./ 
  
TÉC - CORTINA ESCALADA /ARQUIVO: 77005 
 
LOC - Petrobras anuncia construção de cascos de plataformas em 
Rio Grande.// 
  
- Bovespa acompanha mercados globais e tem perdas após quebra 
de banco norte-americano.// 
  
- Conselho suspende aprovação de projetos pela Lei de 
Incentivo à Cultura.// 
  
TÉC - CORTINA ENCERRAMENTO ESCALADA /ARQUIVO: 77006 - 00:00:06 
 
LOC - Eu sou o Jornalista Leandro Staudt, este é o 
Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat./ Uma hora ___ 
MINUTOS./ _________________ em Porto Alegre./ ___ Graus ____ 
décimos a temperatura./ Boa Tarde.// 
  
TÉC - CORTINA DE SUSTENTAÇÃO /ARQUIVO: 77007 
 
LOC - O Brasil gerou quase 240 mil empregos com carteira 
assinada em agosto./ É novo recorde para o mês, de acordo com 
o Ministério do Trabalho./ O levantamento é feito a partir dos 
registros de contratações e demissões./ Nos últimos 12 meses, 
a economia brasileira criou Dois milhões de empregos formais./ 
No Rio Grande do Sul, foram gerados 90 mil empregos neste ano, 
alta de 93 por cento em relação a 2007.// 
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  - BLOCO 1 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
 
LOC - A oposição na Bolívia liberou a fronteira com o Brasil./ 
O trânsito é permitido novamente na ponte em Corumbá, no Mato 
Grosso do Sul./ Desde a semana passada, ocorria protesto na 
região./ A crise boliviana será discutida hoje por presidentes 
sul-americanos no Chile.//// 
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LOC - Autoridades dos Estados Unidos estimam em 30 o total de 
mortes causadas pelo furacão IKE em oito estados./ O Texas e a 
Lousiana foram os mais atingidos./ Os trabalhos de busca a 
possíveis vítimas continuam./ No Texas, mais de dois milhões 
de pessoas seguem sem energia elétrica./ A cidade de Houston 
está sob toque de recolher.// 
  
LOC - O tempo seco facilita a reconstrução das moradias 
atingidas pelo vendaval da semana passada./ Os desabrigados 
voltaram para casa em dois municípios gaúchos./ Em São 
Sebastião do Caí, um mutirão conclui a cobertura de trezentas 
moradias./ Em São Sepé, levantamento ainda não finalizado 
indica que DUAS mil residências tiveram danos parciais ou 
totais nos telhados./ Os atingidos também já retornaram para 
casa./ Em Triunfo e Nova Petrópolis, 150 pessoas continuam 
desalojadas./ Quatorze prefeituras decretaram situação de 
emergência./// 
  
LOC - A governadora está apresentando o orçamento para 2009./ 
A proposta chegará nesta tarde à Assembléia Legislativa./ O 
governo convidou para o almoço, no Palácio Piratini, 
deputados, senadores e secretários estaduais./ O executivo 
comemora o orçamento de déficit Zero, com equilíbrio entre 
receitas e despesas./ O investimento previsto para o próximo 
ano soma Um bilhão e 250 milhões de reais./ No programa Gaúcha 
Atualidade, o secretário de Planejamento e Gestão do Estado, 
Mateus Bandeira, adiantou que o décimo-terceiro salário dos 
funcionários públicos será pago sem empréstimos em 2009.// 
      RODA ARQUIVO: 37060 TEMPO: 00:00:13 
      DF: no ano de 2009 
No ano passado, o décimo-terceiro foi pago com recursos de 
empréstimo do Banrisul e do Fundo de Previdência./// 
  
LOC - Ainda nesta edição./ 
- Ministro da Fazenda acredita que crise nos mercados não 
afetará economia brasileira.// 
- PMDB decide manter na executiva estadual políticos gaúchos 
investigados por fraude.// 
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  - BLOCO 2 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
  
LOC - Um trio elétrico atingiu fio de alta tensão durante 
carreata política no interior do Ceará./ Um fotógrafo morreu e 
12 pessoas ficaram feridas./ Três estão hospitalizadas em 
estado grave./ O acidente aconteceu na cidade de Ibiapina, a 
300 quilômetros de Fortaleza.// 
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LOC - A executiva estadual do PMDB recebeu pedido de 
licenciamento do secretário-geral, deputado Eliseu Padilha./ O 
segundo vice-presidente, o prefeito de Sapucaia do Sul, 
Marcelo Machado, também encaminhou a solicitação./ Os dois são 
investigados em esquema de desvio de verbas./ A executiva 
decidiu aguardar para a avaliação, por isso eles mantêm as 
atividades partidárias./// 
  
LOC - O ex-assessor da Assembléia Legislativa que entrou na 
Justiça contra o Partido dos Trabalhadores rebateu reportagem 
da revista Veja./ Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Paulo 
Salazar afirmou que suas declarações foram alteradas.// 
      RODA ARQUIVO: 37061 TEMPO: 00:00:10 
      DF: para essa revista 
A Veja publicou ainda que o ex-servidor afirmou que arrecadava 
dinheiro de empresas para caixa dois e que era funcionário-
fantasma na Assembléia gaúcha./ Salazar cobra na Justiça 445 
mil reais do partido./ Ele alega que era obrigado a devolver o 
salário que recebia como assessor parlamentar.// 
  
LOC - O Conselho Estadual da Cultura suspendeu temporariamente 
a aprovação de projetos pela Lei de Incentivo à Cultura./ 
Segundo a presidente Mariângela Grando, a intenção é fazer uma 
análise rigorosa de toda a documentação e prazos para 
prestação de contas dos projetos que já foram executados./ 
      RODA ARQUIVO: 37063 TEMPO: 00:00:18 
      DF: outra vez 
A suspeita é que produtores culturais falsificaram documentos 
para conseguir patrocínios./ A Lei permite abatimento no ICMS 
pelas empresas que investem em eventos./ O Ministério Público 
Estadual investiga a fraude./ E denúncias atingem, inclusive, 
a presidente do Conselho Estadual da Cultura./ Despesas de 
Mariângela Grando apareceram na prestação de contas do filme 
Concerto Campestre, de acordo com reportagem da RBS TV./ Até 
multa de trânsito e perfume importado foram comprados com 
dinheiro público./ Ela alega que não recebia salário e a 
produtora pagava as contas dela, mas não sabia que estariam 
incluídas na prestação de contas./ Na época, Mariângela não 
presidia o órgão./// 
  
LOC - Em instantes./ 
- Dique-seco de Rio Grande vai construir cascos para oito 
plataformas da Petrobras.// 
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  -  BLOCO 3 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
 
LOC - No Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat a previsão do 
tempo com Silvana Pires./ 
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TÉC - PREVISAO DO TEMPO /ARQUIVO: 42800 - 00:00:10 
 
LOC - Agora em Porto Alegre ____ graus./  Uma hora 07 
minutos.// 
  
LOC - O mercado reduziu pela sétima semana seguida a projeção 
de inflação deste ano pelo IPCA./ A taxa prevista na pesquisa 
do Banco Central é de seis vírgula 26 por cento./ Sobre os 
juros, a expectativa é de nova elevação da Taxa Selic em 
outubro.// 
  
LOC - Acompanhando os mercados globais, a Bovespa começa a 
semana em forte baixa./ É reflexo do anúncio do banco de 
investimentos norte-americano Lehamn Brothers, que vai pedir 
concordata./ A Bolsa de São Paulo opera em queda de Quatro 
vírgula 47 por cento./ O dólar comercial é cotado a Um vírgula 
802./ O Euro vale Dois reais e 55 centavos./ As bolsas 
européias e americanas também registram perdas./ O Lehman 
Brothers é o terceiro banco de investimentos que desaparece ou 
muda de mãos em seis meses nos Estados Unidos.// 
  
LOC - O ministro da Fazenda disse hoje numa palestra em São 
Paulo que os problemas financeiros internacionais não deverão 
tirar o Brasil da rota de crescimento./ Guido Mantega não 
manifestou preocupação com os recentes resultados negativos da 
Bovespa./// 
  
LOC - A Petrobras aprovou a construção do casco de oito 
plataformas de petróleo em Rio Grande./ A estatal anunciou 
hoje a contratação de dez novas unidades de produção para as 
áreas do Pré-Sal na Bacia de Santos./ As duas primeiras serão 
alugadas de terceiros./ As outras oito unidades serão de 
propriedade da estatal, com instalação prevista em 2015 e 
2016./ A produção em série começará com a construção dos 
cascos no dique-seco do Estaleiro de Rio Grande./ Os módulos 
de produção, a serem instalados sobre os cascos, serão 
definidos futuramente./ Na quinta-feira, o presidente Lula 
participará do lançamento da P-53, construída no Sul gaúcho./ 
Ele também deve oficializar o investimento da P-55./ O casco é 
feito no Nordeste, mas os módulos serão montados no Rio Grande 
do Sul./ O presidente da Câmara de Comércio de Rio Grande, 
João Touguinha, lembra que a nova plataforma deve absorver os 
empregos gerados pela P-53.//  
      RODA ARQUIVO: 40152 TEMPO: 00:00:12 
      DF: lá de cima 
O dique-seco do Estaleiro Rio Grande fica pronto em um ano e 
foi alugado pela Petrobras por uma década.//// 



 68

  
TÉC - RODA COMERCIAL /ARQUIVO: 77151 - 00:00:06 
 
TÉC - RODA ENCERRAMENTO /ARQUIVO: 24501 - 00:00:19 
 
TEMPO: 00:10:16 
 
DURAÇÃO REAL: 00:10:16 
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PROGRAMA IPIRANGA 18:50  
Segunda-Feira - 15/09/2008 

HORÁRIO: 18:50:00 
DURAÇÃO: 00:10:00 

 
 

TÉC - TOP E CARACTERÍSTICA DE ABERTURA /ARQUIVO: 77004 - 
00:00:20 
 
LOC - Você vai saber agora./ 
  
TÉC - CORTINA ESCALADA /ARQUIVO: 77005 
 
LOC – Afetada pela crise mundial, Bolsa de São Paulo registra 
maior queda dos últimos sete anos.// 
  
- Após denúncias de irregularidades, presidente do Conselho 
ameaça Secretária Estadual da Cultura.// 
  
- Brigada Militar anuncia aumento de barreiras em Porto 
Alegre.// 
  
TÉC - CORTINA ENCERRAMENTO ESCALADA /ARQUIVO: 77006 - 00:00:06 
 
LOC - Eu sou o Jornalista Rafael Colling, este é o 
Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat./ 18 horas ___ 
MINUTOS./ Tempo bom em Porto Alegre./ ___ Graus ____ décimos a 
temperatura./ Boa Noite.// 
  
TÉC - CORTINA DE SUSTENTAÇÃO /ARQUIVO: 77007 
 
LOC – Cento e cinqüenta pessoas seguem desalojadas no Rio 
Grande do Sul devido aos temporais da semana passada./ Elas 
são dos municípios de São Sepé, São Sebastião do Caí e 
Triunfo./ Segundo a Defesa Civil Estadual, telhas estão sendo 
compradas para reconstruir as casas atingidas. // 
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  - BLOCO 1 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
 
LOC – Acidente com morte no Noroeste Gaúcho./ A colisão entre 
um Chevette e um caminhão causou a morte do condutor do carro, 
Paulo Ricardo Cambimba, de 25 anos./ O acidente foi na RS 307, 
em Cândido Godói. //// 
  
LOC – Técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil são 
aguardados no Aeroclube de Erechim para fazer a perícia do 
monomotor Aero Boero, que caiu no final da tarde de ontem./ Os 
dois pilotos que tripulavam o avião continuam internados na 
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Caridade./ Walmir 
Badalotti, de 54 anos, e Altair Brás Zanferrari, de 52, foram 
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socorridos por moradores e pelo Corpo de Bombeiros./ Os dois 
sofreram traumatismo craniano, entre outros ferimentos.// 
  
LOC – A Brigada Militar anunciou aumento no número de 
barreiras em Porto Alegre./ A medida faz parte da 
reestruturação das ações do policiamento divulgada hoje./ A 
meta é colocar de cinco a sete barreiras simultâneas por dia, 
que serão deslocadas a cada seis horas conforme a demanda./ O 
trabalho será realizado por 75 policiais do Batalhão de 
Operações Especiais./ O comandante de policiamento da capital, 
coronel Jarbas Vanin, explica que a atuação será baseada em 
dados e levantamentos do setor de inteligência da Brigada 
Militar./// 
     RODA ARQUIVO: 41210 TEMPO: 00:00:20 
     DF: “delinqüente...” 
O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Paulo Mendes, 
acredita que para manter o equilíbrio do efetivo será 
necessário reduzir o número de policiais militares dentro dos 
estádios de futebol em dias de jogos.// 
  
LOC - Ainda nesta edição./ 
- Primeiro orçamento estadual, em 37 anos, com receitas iguais 
às despesas é entregue na Assembléia Gaúcha.// 
- Professora morre ao passar mal em sala de aula.// 
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  - BLOCO 2 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
 
LOC – Uma professora da Escola Municipal Intendente 
Vasconcelos Pinto, em Cruz Alta, no noroeste do Estado, morreu 
na manhã de hoje após sofrer um infarto dentro da sala de 
aula./ Leoni Beck Nascimento, de 42 anos, escrevia no quadro 
negro quando se sentiu mal.// 
  
LOC – O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio 
Mello, considerou prejudicado o pedido da Assembléia gaúcha 
para ter acesso ao inquérito sobre a participação de 
parlamentares gaúchos em desvio de verbas em obras na região 
metropolitana de Porto Alegre./ Entre os investigados, está o 
Presidente do Legislativo, deputado Alceu Moreira./ O Ministro 
argumentou que com o desmembramento do processo, é a Justiça 
Federal no Rio Grande do Sul que vai analisar o pedido./// 
  
LOC – A polêmica em relação à Lei de Incentivo à Cultura./ A 
presidente do Conselho Estadual de Cultura fez ameaças à 
secretária Monica Leal, durante telefonema ao coordenador da 
Lic, Fábio Rosenfield./ Mariângela Grando reclama da 
divulgação de que despesas pessoais dela apareceram na 
prestação de contas de um filme./ Ela afirma que se vai ficar 
chamuscada em razão da denúncia, Monica Leal sairá em 
cinzas.// 
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      RODA ARQUIVO: 42928 TEMPO: 00:00:05 
      DF: “... em cinzas”.  
 
Em entrevista ao Chamada Geral Segunda Edição, a presidente do 
Conselho Estadual de Cultura explicou que fez a ligação ao 
coordenador da Lic na presença de outros conselheiros, sob o 
impacto das denúncias./ Mariângela Grando nega qualquer 
irregularidade e cita uma legislação que vigorava na época da 
prestação de contas.// 
  
      RODA ARQUIVO: 42921 TEMPO: 00:00:15 
      DF: “... no projeto”. 
 
A secretária da Cultura, Monica Leal, garante que há 
irregularidades envolvendo Mariângela Grando./// 
 
      RODA ARQUIVO: 42940 TEMPO: 00:00:13 
      DF: “... com o projeto”.  
 
Sobre as ameaças que sofreu da presidente do Conselho Estadual 
de Cultura, Monica Leal afirma que vai estudar as providências 
cabíveis./ Entre as despesas de Mariângela pagas com dinheiro 
público da Lic e, que constam na prestação de contas do filme 
Concerto Campestre, estão uma multa de trânsito, IPVA do carro 
e perfume importado./// 
 
LOC - Em instantes./ 
- Nervosismo no mercado mundial faz Bolsa de São Paulo fechar 
no menor valor em sete anos.// 
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  -  BLOCO 3 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
 
LOC - No Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat a previsão do 
tempo com Flávia Cunha./ 
  
TÉC - PREVISAO DO TEMPO ...PONTOS ISOLADOS /ARQUIVO: 42800 - 
00:00:15 
 
LOC - Agora em Porto Alegre ____ graus./  18 horas 57 
minutos.// 
  
LOC - O primeiro orçamento com receitas iguais às despesas em 
37 anos foi entregue nessa tarde pela governadora Yeda Crusius 
à Assembléia Legislativa./ Yeda afirmou que o volume de 
investimentos previsto em um bilhão, 250 milhões de reais, foi 
possível graças ao controle das finanças.// 
      RODA ARQUIVO: 43027 TEMPO: 00:00:14 
      DF: arrecada. 
  
A área que recebe a maior parcela é a infra-estrutura com 411 
milhões.// 
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LOC – O índice Ibovespa, que é referência para o mercado 
brasileiro, fechou em baixa de sete vírgula 59 por cento, 
terminando o pregão aos 48 mil, 416 pontos./ Foi a reação dos 
mercados à notícia de que o Lehman Brothers, quarto maior 
banco de investimentos dos Estados Unidos, pediu concordata./ 
Nos Estados Unidos e na Europa, as bolsas fecharam  com quedas 
entre três e quatro por cento./ Já na Ásia, o impacto foi 
menor devido a feriado no Japão, Hong Kong e Coréia do Sul./ A 
analista Débora Moersh ressalta que o mercado se ressente 
porque vários investidores procuram outras aplicações em um 
mesmo momento.// 
  
      RODA ARQUIVO: 42904 TEMPO: 00:00:20 
      DF: ... oito, nove por cento 
 
O dólar fechou em alta de um vírgula 51 por cento, cotado a Um 
Real vírgula 8-0-9./ O euro vale Dois Reais e 57 centavos.//// 
 
LOC – Para o ministro da Fazenda, a instabilidade do mercado 
não surpreende./ Guido Mantega admitiu que esta é uma das 
crises financeiras mais sérias da história, comparável apenas 
à quebra das bolsas dos Estados Unidos em mil, 929./ No 
entanto, o ministro ressaltou que agora o quadro é diferente 
devido ao crescimento de economias emergentes como a do 
Brasil.// 
 
      RODA ARQUIVO: 42923 TEMPO: 00:00:21 
      DF: ... indicadores 
 
Mantega mantém a previsão de crescimento da economia 
brasileira em cinco e meio por cento para este ano./// 
 
TÉC - RODA COMERCIAL /ARQUIVO: 77151 - 00:00:07 
 
TÉC - RODA ENCERRAMENTO /ARQUIVO: 24523 - 00:00:19 
 
TEMPO: 00:10:57 
 
DURAÇÃO REAL: 00:10:57 
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PROGRAMA IPIRANGA 20:00  
Segunda-Feira - 15/09/2008 

HORÁRIO: 20:00:00 
DURAÇÃO: 00:10:00 

 
 

TÉC - TOP E CARACTERÍSTICA DE ABERTURA /ARQUIVO: 77004 - 
00:00:20 
 
LOC - Você vai saber agora./ 
  
TÉC - CORTINA ESCALADA /ARQUIVO: 77005 
 
LOC - - Yeda defende investigação de suposta fraude 
relacionada à Lei de Incentivo à Cultura.// 
  
- Presidentes sul-americanos tentam pôr fim à crise na 
Bolívia.// 
  
- Presos integrantes de quadrilha que atacava caminhões no sul 
do estado.// 
  
  
TÉC - CORTINA ENCERRAMENTO ESCALADA /ARQUIVO: 77006 - 00:00:06 
 
LOC - Eu sou o Jornalista Rafael Colling, este é o 
Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat./ 20 horas ___ 
MINUTOS./ Tempo bom em Porto Alegre./ ___ Graus ____ décimos a 
temperatura./ Boa Noite.// 
  
TÉC - CORTINA DE SUSTENTAÇÃO /ARQUIVO: 77007 
 
LOC - abertura 
  
LOC - A federação israelita se somou, esta tarde, às centenas 
de gaúchos que colaboraram com as vítimas dos temporais da 
semana passada./ Até hoje, a central de doações do estado 
recebeu 8 mil itens de vestuário e quinhentas toneladas de 
alimentos./ A maior necessidade continua sendo material de 
construção, alimentos e roupas infantis.//// 
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  - BLOCO 1 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
 
LOC - A polícia brasileira é responsável por uma parte 
considerável dos 48 mil homicídios registrados todos os anos 
no país./ Também se beneficia de uma carta-branca para matar./ 
As denúncias fazem parte de um estudo da ONU, sobre 
execuções./ Durante visitas a cadeias brasileiras em 2005, um 
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grupo da ONU relatou condições miseráveis, calor sufocante, 
falta de luz e confinamento permanente.//// 
  
LOC - A polícia civil descobriu hoje um desmanche de carros 
que funciona em um sítio na Vila Elza, em Viamão./ Foram 
encontrados diversos veículos roubados e uma Fiorino com 
placas clonadas./ Ninguém foi preso./// 
  
LOC - O número de assassinatos em Viamão neste ano se aproxima 
do que foi registrado em todo o ano passado./ Foram 96 crimes 
em 2007, enquanto em nove meses deste ano já são noventa e uma 
mortes, cinco a menos./ Policiais militares atribuem o índice 
á falta de efetivo e de viaturas./ O comando geral da Brigada 
Militar afirma que em breve serão enviados mais veículos para 
cidades da região metropolitana./ No fim de semana passado, 
foram quatro homicídios em Viamão./// 
  
LOC - Presos hoje integrantes de quadrilha que atacava 
caminhões na região sul do Estado./ O grupo é suspeito de três 
assaltos, sendo o último à noite passada contra veículo que 
carregava carga de adubo avaliada em 55 mil reais./ A 
investigação identificou dois locais em Pelotas onde eram 
guardadas mercadorias roubadas./ Em uma casa, na Vila Santa 
Teresinha, três pessoas foram presas./ Um menor que estava com 
a quadrilha foi liberado.// 
  
LOC - Ainda nesta edição./ 
- Brasileiro morre no Paraguai.// 
- Jovens gaúchos são denunciados por tráfico internacional de 
medicamentos.// 
  
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  - BLOCO 2 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
 
LOC - O Ministério Público Federal encaminhou à justiça 
denúncia contra dois jovens gaúchos presos por associação ao 
tráfico internacional de medicamentos./ Diego Podolsky Paes, 
de 27 anos, preso no Uruguai, será extraditado; Bruno 
Ratnieks, de 25 anos, está no Presídio Central de Porto 
Alegre./ O procurador Luciano Feldens explica que eles 
comandavam um esquema de oferecimento e venda de medicamentos 
sem receita médica, via internet, principalmente para os 
Estados Unidos.// 
  
      RODA ARQUIVO: 42920 TEMPO: 00:00:18 
      DF: "... de medicamentos." 
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O esquema funcionava por meio do envio de e-mails com as 
ofertas dos medicamentos e as receitas eram obtidas com um 
médico norte-americano, que também já foi preso./ Os remédios 
eram encaminhados por serviços de entrega e o dinheiro, levado 
para paraísos fiscais./ Os pais dos acusados foram indiciados 
pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro e evasão de 
divisas.//// 
  
LOC - Um brasileiro morreu no Paraguai após tentar matar a 
mulher incendiando a própria casa./ Ela escapou com ferimentos 
leves./ Já Osvaldo Kalinske, de 70 anos, morreu ao bater seu 
carro em alta velocidade após a tentativa de assassinato./ Ele 
colidiu contra um ônibus em uma rodovia, próximo à fronteira 
com o Brasil.//// 
  
LOC - Presidentes de países latino-americanos estão reunidos 
em Santiago do Chile, para debater a crise na Bolívia./ Os 
conflitos entre partidários e contrários ao presidente Evo 
Morales, já deixaram mais de 30 mortos desde a semana passada, 
quando os confrontos se intensificaram nos cinco departamentos 
governados pela oposição./ Prédios públicos foram incendiados, 
estradas bloqueadas e houve choques entre soldados e 
manifestantes./ Além de Morales e do presidente Lula, 
participam do encontro a governante argentina, Cristina  
Kirchner, e os líderes da Colômbia, Álvaro Uribe, do Equador, 
Rafael Correa, o presidente paraguaio Fernando Lugo, o 
uruguaio, Tabaré Vázquez, e o presidente da Venezuela./ Hugo 
Chávez voltou a acusar os Estados Unidos pela crise na 
Bolívia./ Correa e Vázquez pedem diálogo./// 
  
  
LOC - Em instantes./ 
- Yeda defende investigação de supostas irregularidades 
envolvendo Lei de Incentivo à Cultura.// 
  
  
TÉC - COMERCIAL GRAVADO  -  BLOCO 3 /ARQUIVO: 77179 - 00:00:09 
  
LOC - No Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sat a previsão do 
tempo com Flávia Cunha./ 
  
TÉC - PREVISAO DO TEMPO ... PONTOS ISOLADOS. /ARQUIVO: 42901 - 
00:00:15 
 
LOC - Agora em Porto Alegre ____ graus./  20 horas      
minutos.// 
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LOC - O delegado da Polícia Federal, afastado da Operação 
Satiagraha, estará em Porto Alegre nesta quarta-feira./ 
Protógenes Queiroz participa de um ato contra a corrupção 
promovido pela Fundação Lauro Campos, o centro de estudos do 
PSOL./ O local do evento ainda não foi divulgado.//// 
  
LOC - 411 milhões de reais poderão ser destinados a obras de 
infra-estrutura no Rio Grande do Sul./ A afirmação foi feita 
hoje, durante o programa Gaúcha Repórter, pelo secretário de 
Infra-Estrutura e Logística, Daniel Andrade./ O valor integra 
a proposta orçamentária do governo gaúcho para 2009, que 
totaliza um bilhão, 250 milhões de reais./ Daniel Andrade 
destacou que a prioridade é o asfaltamento de 114 trechos de 
acessos a municípios gaúchos.// 
  
      RODA ARQUIVO: 42934 TEMPO: 00:00:10 
      DF: "... de 2010." 
  
Daniel Andrade também apontou como prioridade da área de 
infra-estrutura a continuidade da duplicação da RS 118, na 
região metropolitana de Porto Alegre./ Na segurança pública, a 
prioridade será a construção de três mil novas vagas em 
presídios./ A saúde terá ampliação de leitos para gestantes de 
risco e usuários de crack./ Dos 12 por cento previstos 
constitucionalmente na área, o governo prevê seis por cento 
específicos e os outros seis são de saneamento básico./// 
  
LOC - Segundo o Secretário Estadual da Fazenda somente em 
novembro será possível afirmar se o governo vai precisar 
recorrer a empréstimo para pagar o décimo terceiro salário do 
funcionalismo./ Há pouco no Jornal TV COM, Aod Cunha disse que 
eventuais reajustes salariais a partir do anúncio do déficit 
zero do governo, com equilíbrio entre receita e despesa, devem 
ser analisado com cautela./ 
  
      RODA ARQUIVO: 35301 TEMPO: 00:00:18 
      DF: ..... do executivo 
  
Os deputados agora poderão apresentar emendas ao projeto e têm 
até o final de novembro para aprovar o orçamento para o ano 
que vem.////  
  
  
  
  
  
LOC - A governadora defendeu hoje a investigação sobre as 
irregularidades relacionadas à Lei de Incentivo à Cultura./ 



 77

Segundo Yeda Crusius, é importante saber se houve uma denúncia 
ou alguma irregularidade que veio à tona./ Disse que tudo deve 
ser coordenado respeitando todos os trâmites burocráticos de 
direito.// 
      RODA ARQUIVO: 41201 TEMPO: 00:00:23 
      DF: "vamos lá..." 
A declaração foi feita pouco antes da entrega do prêmio 
Stringer Carrier Ari, na Assembléia Legislativa./ O ministério 
público investiga a suspeita de que produtores culturais 
falsificaram documentos para conseguir patrocínios através da 
LEI DE INCENTIVO À CULTURA./ A LIC permite abatimento no ICMS 
pelas empresas que investem em eventos./ Quatro empresas que 
conseguiram o abatimento no imposto já foram multadas pela 
secretaria da fazenda./// 
  
  
  
TÉC - RODA COMERCIAL /ARQUIVO: 77151 - 00:00:07 
 
TÉC - RODA ENCERRAMENTO /ARQUIVO: 24524 - 00:00:19 
 
TEMPO: 00:10:30 
 
DURAÇÃO REAL: 00:10:30 
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ANEXO 02 

Entrevista com André Machado 

 

P. Quando e por que surgiu a idéia de um novo formato para o Correspondente 

Ipiranga? 

 

R. A idéia da mudança é um desejo antigo. Desde o tempo em que estava na faculdade, me 

formei em 1994, sempre se falava em mudar o Correspondente. Quando eu vim para Rádio 

Gaúcha em 1996, já havia uma conversa por parte do Luciano Klöckner, então coordenador 

de jornalismo da Rádio, de buscar uma alternativa para aquele formato tradicional do 

Correspondente Ipiranga. Isso foi ocorrer muitos anos depois, no começo da reformulação eu 

não estava presente, não fazia parte do grupo. Estavam o Domingos Martins, responsável 

pelos locutores da rádio, o Cláudio Moretto. Mas as mudanças eram basicamente mudar o 

apresentador, saía o José Aldair e entrava outro locutor no lugar, (o José Aldair era candidato 

a vereador em 2004, então deixou a rádio), e, mudar alguma coisa na forma do texto, na 

concepção, então, ao invés de uma manchete, deixa de ter manchete, a previsão do tempo sai 

do meio e vai para frente, assim por diante. Quando foi gravado o primeiro piloto nessa 

fórmula e foi apresentado para a direção da empresa, mais especificamente para o Nelson 

Sirotsky, ele pediu uma mudança mais ousada. Ele queria um jornalista apresentando o 

Correspondente. Isso veio muito inspirado na fórmula que mudou o Jornal Nacional, quando 

saiu o Cid Moreira e entrou um editor e apresentador que é o caso do Willian Bonner. Era isso 

que ele queria, um jornalista que fosse editor e apresentador. Ele sugeriu a direção da rádio o 

meu nome. Naquele momento eu era chefe de reportagem e apresentava o programa Faixa 

Especial nas noites de domingo. O desafio me foi passado pelo Cyro Martins que é até hoje o 

diretor da rádio. A partir da proposta do Cyro, eu comecei a encabeçar o processo de 

mudança. Foi feito um piloto e a partir daí se começou a agregar idéias, até que fosse feito em 

dezembro de 2004 os primeiros pilotos do Correspondente em tempo real para testar o modelo 

de produção. Em janeiro de 2005 passamos a aposentar o formato antigo para integrar o 

formato novo. A mudança foi muito radical, foi uma ruptura muito forte, porque saímos de 

um formato que mantinha um vozeirão, sem trilha, muito sóbrio para outro formato que tem 

uma linguagem mais leve, com uma voz que não é a voz de um locutor, está muito distante, 

com trilha, ilustrações, onde é permitida uma voz feminina, o que não ocorria antes. Como 

toda ruptura ela causou paixões, tem gente que adorou e algumas pessoas detestaram. Mas 
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isso ao longo do tempo foi se dissipando e hoje em dia é um programa que não permite 

caminho de volta, ele está muito consolidado.  

 

P. O que tu acredita que somou a presença de um jornalista na edição e apresentação do 

programa? 

 

R. Eu acho que principalmente a flexibilidade do programa. Ele é hoje muito mais flexível, 

pode ser alterado com o programa no ar, o que era bem mais difícil antigamente. No momento 

que a pessoa que apresenta tem conhecimento de toda a construção do programa, ela se 

permite uma alteração que às vezes é necessária com o programa no ar o que antes não era 

possível na figura do apresentador, do locutor. Agora eu acho que o programa ganhou em 

consistência editorial, em conteúdo editorial, uma coisa que ele não tinha porque o programa 

era muito impessoal. Agora ele passou a ser um pouco mais a cara de quem o apresenta. Foi 

assim comigo, e segue sendo assim com o Leandro e o Colling.  

 

P. Qual é a influência do patrocinador, já que o programa leva o nome deste? 

 

R. Houve um cuidado antes de se fazer a mudança, primeiro a necessidade da mudança ela era 

detectada, precisava mudar. Houve o cuidado de apresentar para o patrocinador o que estava 

mudando. O projeto foi apresentado e tivemos carta branca para seguir adiante. Mas havia 

uma determinação da rádio que se esse formato não fosse aceito pela Ipiranga, nós iríamos 

fazê-lo de qualquer forma. Talvez não como Correspondente Ipiranga, talvez fosse outro 

noticiário dentro da programação. Talvez o formato antigo do Correspondente fosse mantido, 

e este novo formato se tornaria um novo programa. Mas foi bem aceito pela Ipiranga e 

posteriormente, com o noticiário alguns meses no ar, tanto a rádio fez uma pesquisa de 

repercussão, quanto a própria Ipiranga fez uma pesquisa junto aos seus consumidores. O que 

se verificou é que a mudança deu a Ipiranga características de inovação, agregou valores que 

são importantes para eles na disputa de mercado. Acho que essa pesquisa não foi fundamental 

para nós, mas ajudou a mostrar que o caminho tinha sido acertado.  

 

P. O que o ouvinte ganhou com o novo formato? 

 

R. Ganhou agilidade, uma edição muito mais apurada, porque além da figura do editor que já 

existia, agora tem o apresentador que também é editor, então existe uma discussão melhor 
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sobre o programa. Há um cuidado grande da equipe com ele para que o programa saia 

redondinho. Certamente ganhou em qualidade e o programa se tornou mais atrativo. No rádio 

é necessário fazer algo que possa chamar atenção do ouvinte porque o rádio compete com 

tudo o que ocorre ao redor. Com a estrada, quando o ouvinte está dirigindo, com o banho, 

com a conversa paralela que ele está tendo, com a imagem da televisão, então são necessários 

estímulos sonoros que alterem um pouco essa rotina. Eu acho que o Correspondente agora 

consegue um pouco mais isso. Perde-se alguma coisa entre os dois formatos eu acho que é 

quando a gente tem bombas. Porque aquele tom catastrófico que aquela voz forte dá, a gente 

não consegue dar. Mas também não se tem uma bomba todo dia. Então tu acabava 

trabalhando tudo como se tudo fosse uma grande catástrofe, tudo muito urgente. A vida não é 

assim.  
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 Entrevista com Leandro Staudt  

 

P. O que significa apresentar o Correspondente Ipiranga, visto que é um programa com 

algumas décadas de existência e muita credibilidade conquistada ao longo destes anos? 

 

R. Isso é uma coisa que eu não procuro pensar muito. Quantas pessoas estão ouvindo? 

Acompanhando? Quantas coisas podem influenciar no que estamos divulgando? Porque se for 

assim a tendência é se preocupar muito com isso e não se preocupar com o resultado. Eu sei 

de toda a responsabilidade que tenho, da importância que tem o noticiário não só na 

programação da Rádio Gaúcha, mas para toda a rede. A quantidade de pessoas que estão 

ouvindo a programação normal da sua rádio no interior, das mais diversas programações, e, de 

repente aquela programação é cortada para entrada do Correspondente. Então os públicos são 

os mais diversos, a gente sabe que tem uma responsabilidade grande, então temos uma 

preocupação, um cuidado às vezes até exagerado de ir atrás de uma notícia, de conferir mais 

de uma vez se há dúvida, tentar dar uma última olhada para ter certeza, e minimizar os erros 

para evitar um dano que não pode ser reparado depois. Porque depois que passou no rádio está 

passado, não tem como voltar. O ouvinte pode ter desligado o rádio e não vai mais ouvir o 

que será falado depois. Então, neste sentido sempre há uma preocupação grande em atender 

essas exigências, mas sem pensar nisso toda hora, ou seja, faz parte da rotina.  

 

P. Qual foi a maior mudança entre o formato antigo e o atual?  

 

R. A principal mudança foi a participação de quem vai ler o noticiário no ar na edição dele. 

Isso facilita muito porque antes os editores escreviam a notícia e o locutor na hora de ler não 

dava a interpretação correta ou às vezes lia alguma coisa que não era o que estava escrito por 

não participar do processo. Ou se acontecia alguma coisa de última hora havia muita 

dificuldade em avisar para mudar no ar. Porque o locutor não participava do processo de 

produção, então ele não sabia exatamente o que estava dizendo. Então nesse sentido facilita 

bastante. O programa mudou na forma, o ritmo dele é diferente, porque ele tem trilhas 

diferentes durante o programa; tem mais comerciais, antes havia somente um bloco de 

comerciais; tem mais manchetes internas, e mais manchetes no início, antes era uma única 

manchete, então destaca mais assuntos; tem as ilustrações, entrevistas, trechos de sonoras, 

antes era só locução, e, essas gravações as vezes elas são muito curtas mas dizem muito mais 

do que tentar explicar num texto. Uma declaração, uma crítica, no tom de voz ou na 
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dificuldade ao falar são coisas que tu não consegue expressar numa locução em texto. A 

presença da voz feminina na previsão do tempo. Tudo isso para tentar tornar o programa mais 

atrativo, mais ágil num formato diferente do tradicional. No início houve uma certa 

resistência, algumas pessoas ligavam, enviavam e-mails, reclamando da mudança. Mas era 

um processo que se esperava e que não foi muito significativo. Logo em seguida as pesquisas 

já mostraram um alto índice de aprovação, e, eu imagino que se hoje a gente fizesse o 

contrário e revertesse o formato para o antigo teria muito mais críticas em relação a troca do 

que quando isto foi feito em 2005. 
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Entrevista com Rafael Colling 

 

P. O que significa apresentar o Correspondente Ipiranga, visto que é um programa com 

algumas décadas de existência e muita credibilidade conquistada ao longo destes anos? 

 

R. A responsabilidade é a maior possível. Toda a equipe trabalha revisando o que for possível 

porque eu acho que o que resume o Ipiranga se chama credibilidade. Então essa palavra tem 

que ser colocada em prática desde a hora que a gente entra aqui para montar o noticiário até o 

momento final que é a leitura do noticiário. Então, primeiro me sinto honrado em dar 

seqüência a um projeto que começou lá na década de 60 e acima de tudo responsabilidade 

para que toda essa tradição seja mantida, e, não seja criticada ou colocada em dúvida 

justamente no momento em que eu estou apresentando.  

 

P. Qual foi a maior mudança entre o formato antigo e o atual?  

 

R. O rádio para mim é uma coisa que nunca vai acabar as pessoas sempre vão ouvir rádio. Só 

que o rádio ao longo do tempo ele vai se atualizando, se modernizando, e foi o que aconteceu 

com o Correspondente Ipiranga.  Antes ele era apresentado por um locutor e agora por um 

jornalista. Então, tem vários benefícios para o ouvinte. Por exemplo, na hora que dá algum 

imprevisto, não subestimando os locutores, mas o jornalista que passou a tarde inteira também 

preparando editando o noticiário, eu acredito, e essa foi a idéia de quem lançou o Ipiranga, no 

caso o André Machado, que a pessoa vai ter mais condições de se adequar a esse imprevisto. 

E que no final das contas o que vai ser levado ao ar vai entrar com qualidade para o público. 

O público tem um noticiário mais atualizado, mais modernizado, mas com a característica 

principal mantida que é a credibilidade, a seleção correta de notícias, por ordem de edição de 

importância para as pessoas, então as pessoas saem ganhando porque continuam atualizadas e 

de uma forma mais moderna, inclusive com a inclusão das sonoras, que antes não existiam, 

que ilustram ainda mais o noticiário e deixam mais dinâmico, com mais pique, mais agradável 

de se ouvir, e também fazer com que o público perceba que quem deu aquela notícia é aquela 

pessoa que está sendo entrevistada, quando tem uma sonora. Então o próprio público vai 

dizer: não é a rádio que disse, foi o fulano que disse, no caso o entrevistado.   

Cyro Martins  
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P. O Correspondente Ipiranga é um programa com algumas décadas de existência e já é 

uma marca registrada da Rádio Gaúcha. A que se deve esta credibilidade junto ao 

público?  

 

R. Basicamente deve-se à maneira ética, séria e prioritária com a qual o Grupo RBS, incluída 

a Rádio Gaúcha, trata o jornalismo. Quanto melhor for o nosso produto jornalístico, quanto 

melhor elaborado, apurado, editado, maior a certeza de sua exatidão, e, como conseqüência, 

sua credibilidade.  

   

P. O que representa o Correspondente Ipiranga para a Rádio Gaúcha?  

 

R. Trata-se de um ícone do radiojornalismo nacional, calcado, lá inicialmente, no modelo 

primeiro do 'Grande Jornal Falado' e do 'Repórter Esso', mas que soube manter-se atualizado _ 

até recorrendo a algumas inovações ousadas, sem deixar de ser referência para o meio 

radiofônico. E é o principal noticiário de rádio do Sul do Brasil.  

   

P. Quais são os resultados do novo formato implantado em 2005?   

 

R. Os melhores possíveis. Graças também à audiência do Ipiranga, a Rádio Gaúcha está 

batendo em 2008 todos os recordes anteriormente estabelecidos de ouvintes por minuto e de 

share dentre as emissoras de talk & news do Estado. Duas pesquisas, uma da RBS, realizada 

pelo Ibope, outra do próprio Grupo Ipiranga, o patrocinador, comprovaram a total aprovação à 

nova plástica e à nova maneira de produzir o radiojornal, com um âncora-editor em lugar do 

locutor.   

   

P. O que o ouvinte ganhou com o novo formato?  

 

 R. Agilidade, precisão, qualidade nos textos e na escolha do noticiário e facilidade de 

apreensão do veiculado. 

 

 

 

 

 



 85

ANEXO 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


