
 

 
 

 

 

 

Dario Azambuja Carvalho Neto 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE UTILIZADOS NAS MATÉRIAS DE 

VARIEDADES NO JORNAL DO ALMOÇO DE SANTA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Santa Maria, RS 

2008



Dario Azambuja Carvalho Neto 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE UTILIZADOS NAS MATÉRIAS DE 

VARIEDADES NO JORNAL DO ALMOÇO DE SANTA MARIA 
 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação Social – 

Habilitação em Jornalismo – Área de Artes, Letras e Comunicação, do Centro 

Universitário Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de – Bacharel 

em Jornalismo. 

 

 

 

Orientadora: Daniela Aline Hinerasky 

 
 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2008



Dario Azambuja Carvalho Neto 
 

 

 

 

CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE UTILIZADOS NAS MATÉRIAS DE 

VARIEDADES NO JORNAL DO ALMOÇO DE SANTA MARIA 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação Social – 
Habilitação em Jornalismo – Área de Artes, Letras e Comunicação, do Centro 
Universitário Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de – Bacharel 
em Jornalismo. 
 

 

________________________________________________ 
Daniela Aline Hinerasky – Orientadora (Unifra) 

 

 

_______________________________________________ 
Liliane Dutra Brignol (Unifra) 

 

 

_______________________________________________ 
Carla Simone Doyle Torres (Unifra) 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em 04 de dezembro de 2008. 



AGRADECIMENTOS 
 
 
 

Agradeço em primeiro lugar a DEUS, por me conceder mais esta conquista em 

minha vida. 

Agradeço ao meu pai, minha mãe e meu irmão, aos quais devo toda essa minha 

alegria e satisfação em concluir mais este sonho. Foi com eles que aprendi a nunca desistir 

dos meus sonhos e batalhar, sempre, em busca dos meus objetivos. Meu pai me ensinou que 

tudo tem o seu tempo para acontecer, de nada adianta atropelar os percalços do caminho, o 

que será nosso, será independente do tempo.  

Não poderia deixar de agradecer também a estas pessoas que fazem a alegria da 

minha vida sempre, Rose, Virlei, Gabriela, Daniela e Artur, sem eles parte deste sonho não 

teria acontecido. Para mim são muito mais do que codinomes, mas sim uma família da qual 

tenho muito amor, orgulho e admiração. Sem dúvida, sem eles comigo eu não teria 

alcançado muito dos meus objetivos, sempre estiveram juntos a mim em todos os momentos 

dos tristes aos felizes e me proporcionaram muitas e muitas coisas que aqui seria impossível 

descrever. Quero mais uma vez agradecer do fundo do coração e dizer que vocês têm em 

mim, tudo aquilo que precisarem, sempre estarei pronto para ajudar no que for necessário. 

Quero dizer também que vocês sempre serão a minha família e que eu amo todos vocês. 

Obrigado por fazerem parte de mais esse momento. 

É com muito orgulho e carinho que eu agradeço a toda essa família e dizer o quanto 

amo cada uma de vocês e isso não vai mudar, obrigado a todos por me proporcionarem 

momentos felizes e inesquecíveis como este. E dizer que todas as críticas e elogios eu 

sempre guardei comigo como uma forma de aprendizado, que com certeza amanhã vou 

poder enfrentar algum problema, mas saberei que as palavras ditas não foram em vão.  

Agradeço também aos poucos, bons e verdadeiros amigos, Honória, Lívia, Fernando, 

Patrícia e Eduardo. Quero dizer que esta etapa só foi possível com o incentivo de vocês e 

pedir desculpa se em algum momento até aqui eu não pude comparecer , mas sempre estive 

com vocês em pensamentos e estava me preparando para este momento único em minha 

vida, a minha formação em Jornalismo. Como todos sabem era meu grande sonho. Obrigado 

a vocês por poderem estar comigo em mais este momento na minha vida. E nunca esqueçam 

da nossa frase “A caminhada nos fez AMIGOS, mas o coração nos tornou IRMÃOS!"  



4 

Agradeço também a uma pessoa que durante esses anos de faculdade foi muito mais 

que uma professora e orientadora, uma amizade que fiz e vou levar para toda a vida. Grande 

Daniela A. Hinerasky, como mandam as normas. Com ela aprendi a fazer comida 

vegetariana e também ganhei muitos conselhos para seguir nesta vida de jornalistas, 

conselhos estes que vou guardar comigo sempre. E um dia vamos nos encontrar em algum 

país e relembrar as conversas que tínhamos durante as orientações. Obrigado Dani, como tu 

sempre me dizias, tu és uma mãe pra mim, obrigado pela paciência e dedicação que teve 

comigo, jamais vou esquecer. 

Ficam as lembranças deste tempo que não volta mais, as amizades feitas na 

faculdade, às pessoas que conheci e que, de alguma maneira, me ensinaram alguma coisa. 

Obrigado a todos os professores que até o momento tive aula, e aos que ao longo do 

caminho deixaram a faculdade, assim como colegas e hoje grandes amigos e amigas 

tomaram rumos diferentes.  

Agradeço de coração a todos que aqui estiveram comigo e puderam me dar a honra 

de festejar essa minha tão sonhada conquista, que era cursar Jornalismo. Termino com a 

sensação de que TUDO VALEU A PENA!!!!!!!!!! 



RESUMO 
 

A pesquisa estudou os critérios de noticiabilidade utilizados para as matérias de variedades do 
Jornal do Almoço (JA), exibido pela RBS TV, a partir da questão: como estas matérias se 
inserem no telejornal entre as outras editorias? Deteve-se na parte local (dois blocos) do 
telejornal JA, na cidade de Santa Maria, que abrange dezenas de municípios. O programa 
existe há pelo menos 35 anos e vai ao ar de segunda a sábado. Tendo a teoria do newsmaking 
como suporte, através de observação prévia dos programas, observação participante e 
entrevista com a equipe dos profissionais de Santa Maria, evidenciou-se, entre outras coisas, a 
relevância de três critérios de noticiabilidade apontados pela editora, como importância, 
factualidade e proximidade, que são fatores levados em consideração na hora de produzir as 
matérias de variedades no Jornal do Almoço. 
 

Palavras-chave: Telejornalismo. Critérios de Noticiabilidade. Variedades. RBS TV. 
 

 

ABSTRACT 
 
 
The research studied the used criteria of news making for the substances of varieties of the 
Midday News (MN), shown for RBS TV, from the question: how these substances if insert in 
the TV journal between the other editorials? It was lingered in the local part (two blocks) of 
the TV journal Midday News, in the city of Santa Maria, who encloses sets of ten of cities. 
The program exists has at least 35 years and goes to the air of second a Saturday. Having the 
theory of news making as support, through previous comment of the programs, participant 
comment and interview with the team of the professionals of Santa Maria, it was proven, 
among others things, the relevance of three criteria of news making pointed by the publishing 
company, as importance, touchable and proximity, that are factors taken in consideration in 
the hour to produce the substances of varieties in the Midday News. 
 
 

Key-words: TV Journalism. News Making Criteria. Varieties. RBS TV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todos os dias quando se acorda tem-se alguns hábitos fundamentais que fazem parte 

da rotina: ou se liga a televisão ou o rádio para se manter informado, e já existem muitas 

pessoas que vão direto ao computador e, no trabalho, também, muitas pessoas têm esse hábito 

para saber as notícias do dia. Além disso, todos gostam e têm necessidade de saber o que está 

acontecendo ao seu redor, ao seu lado e até mesmo do outro lado do mundo. São curiosidades 

e até mesmo a rotina de se questionar sobre o que está acontecendo nesse momento em algum 

lugar.  

As notícias se constituem em informações necessárias para que as pessoas se sintam 

informadas sobre vários assuntos que circundam o seu dia-a-dia. Até essas notícias chegarem 

às pessoas, são feitas algumas seleções e escolhas dentro da produção jornalística, seguindo 

alguns critérios de noticiabilidade e valores/notícias, estudo que se faz nesta pesquisa. 

Procura-se verificar como isso acontece, na prática, como ocorre a seleção, como são o 

processo e os critérios antes de ser veiculados num contexto local, na editoria de variedades, 

no bloco de produção local do principal telejornal estadual, o Jornal do Almoço.  

 O Jornal do Almoço é um telejornal de abrangência estadual da RBS TV, já há 35 

anos e vai ao ar de segunda a sábado, em “horário nobre” gaúcho do meio-dia, pelas próprias 

características locais. Têm como âncoras as apresentadoras e também editoras, Cristina 

Ranzolin e Rosane Marchetti. Na maioria das emissoras do Estado produz dois blocos locais 

que são transmitidos em suas regiões de cobertura. Em Santa Maria, o Jornal do Almoço é 

veiculado para 36 municípios região Central do Rio Grande do Sul e é apresentado pelas 

editoras e apresentadoras, Michele Dias e Clarissa Scwartz. O telejornal local já passou por 

vários formatos de blocos e editorias, até chegar ao formato que é constituído hoje, com dois 

blocos locais, com tempo em média de 18 minutos de programação local.  

A pesquisa propõe estudar, portanto, os critérios de noticiabilidade utilizados para as 

matérias de variedades Jornal do Almoço, exibido pela RBS TV, em Santa Maria, a partir da 

questão: como as matérias de variedades se inserem no telejornal, diante das outras editorias? 

Especificamente, a pesquisa procura verificar quais os critérios de noticiabilidade que 

a editora geral leva em consideração na hora de produzir uma matéria de variedades. O 

porquê destes critérios de noticiabilidade serem escolhidos para definição de tais matérias, 

buscando entender de que maneira essas matérias de variedades se inserem diante de outras 
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que o telejornal apresenta. Procura-se entender se existe uma preocupação da produção em 

saber se tais matérias vão “segurar” o telespectador, para então se entender os motivos pelos 

quais uma notícia vai ou não ao ar.  

A importância desta pesquisa é fundamental, pois como o telejornal local passou por 

várias mudanças de formatos, as variedades dentro do Jornal do Almoço também acabaram 

por sofrer modificações. Onde antes havia um quadro para variedades, hoje se encontra 

matérias desse segmento, intercaladas com as demais editorias. Dessa forma, evidencia-se que 

apesar de várias mudanças, as matérias de variedades continuam cada vez mais inseridas no 

Jornal do Almoço. Vale ressaltar que esta é uma pesquisa inédita sobre os blocos locais do 

Jornal do Almoço a respeito das matérias de variedades, considerando alguns trabalhos finais 

de graduação sobre outros enfoques. A partir de pesquisas consultadas sobre a RBS, encontra-

se Lírio, Gilvete Silvania Wolff, Métodos multivariados: uma metodologia para avaliar a 

satisfação dos clientes da RBS-TV na região noroeste do RS (Universidade Federal de Santa 

Maria, 2004); Ayres, Carlos Rene- A constituição do discurso midiático ou a insistência do 

dizer: jogos polissêmicos e parafrásticos (Universidade Federal de Santa Maria, 2007). 

Esta pesquisa mostra como as matérias de variedades se inserem no Jornal do Almoço, 

em Santa Maria, a partir dos blocos locais. E está estruturada em nove capítulos onde são 

abordados diversos assuntos. No primeiro capítulo, esta introdução, apresenta-se a pesquisa, 

quais são os fundamentos que circundam o objeto de estudo.  

Já no segundo capítulo, traz-se o referencial teórico, apresentando de que maneira as 

notícias se formam, o estudo sobre newsmaking, critérios de noticiabilidade, valores-notícia. 

Faz-se também uma relação entre o telejornalismo junto com as categorias, gêneros e 

formatos, mostrando em quais categorias o telejornal, as variedades e a revista eletrônica 

estão inseridas. Bem como mostra as especificidades do telejornalismo, fazendo também um 

comparativo entre telejornalismo e revista eletrônica. Seguindo, aborda-se a editoria de 

variedades, para entender o significado que esta tem diante do telejornalismo e os programas 

da televisão.  

No terceiro capítulo encontra-se como são abordadas as formas teóricas com que se 

elaborou este trabalho, onde se fala da observação-participante, entrevistas semi-estruturadas, 

as pré-observações feitas para a realização da pesquisa. 

No quarto capítulo, mostra-se um histórico da RBS, contando um pouco da caminhada 

do grupo até os dias de hoje e também o momento em que a RBSTV, se formou em Santa 
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Maria. Mostra-se também a análise do Jornal do Almoço, como funciona a produção das 

notícias, quais são os formatos dos blocos, como é feita e o que é discutido na reunião de 

pauta. É onde se expõe o que a coordenadora de telejornalismo, junto com outra repórter, diz 

sobre as matérias de variedades. Descreve-se o dia-a-dia da redação.  

No quinto capítulo, faz-se um panorama geral, considerando o cunho da pesquisa, 

fechando, dessa forma, a lacuna que circundava o pesquisador.  

Nos anexos, tem-se a descrição de uma semana do Jornal do Almoço como pré-

observações para o caminhar da pesquisa. 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
2.1 A CONSTRUÇÃO DAS NOTÍCIAS 

 

A notícia está entrelaçada com a captação, a seleção e a apresentação que são os 

fundamentos da notícia. Isso porque, as mensagens devem ser produzidas antes das suas 

publicações. Trata-se da tarefa dos jornalistas, enquanto trabalham a produção das notícias, 

cuja teoria conhecida como newsmaking1, está intimamente ligada com a chamada agenda- 

setting.  

Conforme Pereira Jr. (2000, p. 75) “a hipótese do agendamento sustenta que as 

pessoas agendam seus assuntos e suas conversas em função do que os media veiculam”. Ou 

seja, a prática de que o quê o concorrente está mostrando, acaba no dia seguinte sendo a pauta 

de determinada empresa jornalística. A teoria do agendamento explica que a mídia sempre 

acaba por pautar as outras mídias, trazendo para o local o que saiu de notícia importante hoje 

na cidade, mostrada por um determinado veículo, porque teve uma repercussão diante dos 

fatos.   

Muitas perguntas cercam o pesquisador como, saber por que as notícias são 

selecionadas, ou porque as notícias são mostradas dessa forma e não de outra maneira. No 

caso desta pesquisa, as questões são sobre as matérias de variedades. Para Pereira Jr. (2000, p. 

78): “Essas são algumas das questões de que se ocupa o newsmaking, cuja, abordagem se dá 

dentro de um contexto da cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e dos 

processos produtivos”. 

A teoria do newsmaking ajuda a entender um pouco sobre a forma como as notícias 

passam antes de ser veiculadas. O newsmaking mostra esses propósitos em que as notícias 

estão inseridas, o que revela que as notícias são assim, porque a realidade assim as determina, 

conceito instituído pelo gatekeeping. O qual é um processo pelo qual as informações passam 

antes de virar notícias e logo serem publicadas. Segundo Pereira Jr. (2000, p. 77): “O termo 

gatekeeper, que se refere à pessoa que toma a decisão, foi introduzido pelo psicólogo social 

Kurt Lewin, num artigo publicado, em 1947, sobre as decisões domésticas com relação à 

compra de alimentos para casa”.  

                                                
1 Termo em inglês: news = notícia + making = fazendo. A teoria pode ser traduzida como teoria da 
produção da notícia ou feitura da notícia. 
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Mas este conceito bastante difundido foi posto, primeiramente, no jornalismo por 

White (1993, p. 143), quando afirma que:  

 
O processo de produção da informação como uma série de escolhas, onde o 
fluxo de notícias é filtrado, tem que passar por diversos portões (gates), que 
são áreas de decisão nas quais o jornalista (gatekeeper) seleciona se uma 
matéria vai entrar ou não. 

 

É por esses portões que as notícias vão acabar passando para que, então, sintetizem o 

que deve ou não ser publicado, pois são barreiras bastante subjetivas. Essas decisões baseiam–

se muito na experiência e nos juízos que tal editor vai utilizar para selecionar essas notícias. 

As notícias são, na realidade, relatos contados normalmente por um jornalista, que 

esteve em algum momento em determinado lugar, seja naquele último jogo, na hora em que 

começou o fogo, na visita do presidente, na carreata de um atleta. A notícia pode ser de 

qualquer assunto, porque ela, de alguma maneira, vai interessar algum público. Notícia é um 

relato real de que algo aconteceu e que alguém esteve lá. Conforme Fontcuberta (1993, p. 12), 

“a notícia é uma forma de ver, perceber, conceber a realidade. É um autêntico sintoma social e 

a análise da sua produção lança muitas pistas sobre o mundo que nos cerca”. Mesmo as 

notícias passando por uma série de processos até a sua veiculação, ela já tem, durante o seu 

percurso, o destino que é o interesse de certo público. 

Hoje, existem muitos meios pelos quais se tem acesso a vários tipos de informações. 

São diversos os veículos e suportes pelos quais se tem acesso às notícias todos os dias, 

notícias que, às vezes, podem não possuir um teor de veracidade, já que agora qualquer 

pessoa pode publicar algo que ache interessante, considerando o meio mais atual que é a 

Internet. Segundo o sociólogo norte-americano Robert Park (1972, p. 183), “a função da 

notícia é orientar o homem e a sociedade num mundo real. Na medida em que o consegue, 

tende a preservar a sanidade do indivíduo e a permanência na sociedade”.  

A explosão de informações que se tem hoje é resultado da imensa procura das pessoas 

por notícias. E esse buscar, significa um aumento de descarrego de notícias sobre os 

interessados, neste caso os cidadãos. Vale ressaltar que o jornalismo tem um papel social para 

com a comunidade em que está estabelecido. A partir disso, muito das notícias diárias que se 

tem em telejornais ou até mesmo no rádio e nos jornais, remetem a assuntos com o meio em 

que as pessoas estão inseridas, ou seja, o seu cotidiano, sua realidade local e/ou regional.  É 

com esse propósito que o jornalismo exerce a sua função: para que as pessoas possam receber 

informações, essas notícias resultam de assuntos que fazem parte do cotidiano dos receptores.  
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Segundo Alsina (1996, p. 185), “a notícia é uma representação social da realidade 

cotidiana produzida institucionalmente e que se manifesta na construção de um mundo 

possível”. O jornalismo, com o dever de transmitir as notícias corretamente, requer de cada 

um, aprofundamento teórico aliado com a técnica do dia-a-dia de uma redação de jornal. 

Existem os fundamentos básicos e importantes que classificam as notícias em valores e 

critérios. Segundo Lage (1982, p. 36) “poderemos definir notícia como o relato de uma série 

de fatos a partir do fato mais importante ao seu aspecto mais importante”. As informações 

devem estar de forma clara, elas têm que ter um embasamento nos fatos que as decorrem. 

É fundamental, portanto, compreender que as notícias antes de chegarem aos seus 

destinos (os receptores), passam por vários processos que, às vezes, as impedem de ser 

publicadas. São processos que regularizam ou analisam se uma notícia vai ou não ser 

divulgada. 

A notícia é o produto de um processo organizado, que implica uma perspectiva 
prática sobre os eventos, voltada a representá-los, a dar estimas simples e 
diretas sobre suas relações, e a fazer isso de modo que consiga atrair a atenção 
dos espectadores (ALTHEID apud LAGE, 1976, p. 112). 

 

O fato de repassar uma notícia requer muito trabalho do jornalista, enquanto apurador 

dos fatos decorrentes e dos editores, do que propriamente das pessoas que recebem essas 

informações. Antes das notícias tomarem suas proporções, enquanto informação repassada 

pelos media, ela passa por uma série de processos, os quais já se destacou anteriormente 

(captação, produção, redação, seleção, edição, publicação). Nessa dinâmica, diversos critérios 

são considerados. É o que se verifica a seguir. 

            

2.1.1 As notícias e os critérios de noticiabilidade 

 

A seleção de critérios para a divulgação de uma notícia2 é importante, pois o 

fechamento de um telejornal, por exemplo, trata-se de um processo complexo, “realizado em 

diferentes etapas, desde as fontes até o editor, e com motivações que são todas imediatamente 

imputáveis à necessidade direta de escolher as notícias a transmitir” (PEREIRA JR., 2000, p. 

79). Há critérios que podem definir o rumo de uma informação. A partir de uma série de 

critérios de noticiabilidade que as notícias são enquadradas para que, então, sejam veiculadas. 

                                                
2 A produção de uma notícia se baseia muito em fatores relacionados a critérios de noticiabilidades, bem 
como a valores/notícia que determinam e mostram itens, para que uma informação vire notícia. 
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Por sua vez, existem outras formas de se classificar e/ou selecionar se uma notícia vai 

ou não ser publicada. De acordo com Pereira Jr. (2000, p. 79, na produção de notícias: 

 
Temos, por um lado, a cultura profissional; e, por outro, as restrições ligadas á 
organização do trabalho sobre as quais são criadas convenções profissionais 
que definem e legitimam o processo produtivo, desde a captação do 
acontecimento, passando pela produção, edição até a apresentação. 
 
 

Este tipo de processo desencadeia uma série de critérios que devem ser levados em 

consideração na hora da classificação de uma notícia, que é o que se chama de noticiabilidade. 

A noticiabilidade é decisiva na hora de selecionar se uma notícia entra ou não no script3. É a 

partir desse conceito que se estabelecem os critérios de relevância ou noticiabilidade, que se 

destacou. Para Wolf (1994, p. 170):  

 

A noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e 
instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de 
escolher, cotidianamente, de um entre um número imprevisível e indefinido de 
fatos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias. 

       

Os critérios asseguram para que as notícias sejam selecionadas a partir de processos de 

classificação. Para Erbolato (1991, p. 60): 

 
 As notícias de um modo geral poderiam ser publicadas quando respeitados os 
seguintes critérios, segundo os quais, embora não aceitos pela unanimidade, 
chegam a motivar o público por se relacionarem ou se referirem a: 
Proximidade, Marco geográfico, Impacto, Proeminência (ou celebridade), 
Aventura e conflito, Conseqüências, Humor, Raridade, Progresso, Sexo e 
idade, Interesse pessoal, Interesse humano, Importância, Rivalidade, Utilidade, 
Política editorial do jornal, Oportunidade, Dinheiro, Expectativa ou suspense, 
Originalidade, Culto de heróis, Descobertas ou invenções, Repercussão, 
Confidencias.   
 
 

Trazendo para a esta pesquisa alguns desses critérios (proximidade, humor, 

proeminência, impacto, raridade e importância), esses são coerentes com o universo da 

pesquisa, ainda que todos façam parte das dinâmicas do Jornal do Almoço. Erbolato4 (1991) 

cita critérios: 1.Proximidade (as notícias locais), 2. Impacto (é o abalo moral, causado nas 

pessoas por acontecimentos chocantes ou impressionantes), 3. Proeminência (tudo o que se 

refere a pessoas importantes), 4. Humor (com função de entretenimento), 5. Raridade (o que 

                                                
3 Script = a lauda no telejornalismo. Possui características especiais e espaços para marcações técnicas que 
devem ser obedecidas na operação do telejornal. Um conjunto de scripts forma o telejornal 
(PATERNOSTRO, 1999, p. 150). 
4 Técnicas de Codificação em Jornalismo (ERBOLATO, 1991). 
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foge da rotina é interessante), 6. Importância (o editor avalia qual a mais importante e 

seleciona). 

Tais critérios constituem a noticiabilidade que é, pois, componente da rotina produtiva 

do trabalho das empresas jornalísticas e faz parte das práticas produtivas. Nessa visão, Pereira 

Jr. (2000, p. 80) complementa que, para além desses elementos, a noticiabilidade é constituída 

pelos valores/notícia determinantes de relevância de um fato ou assunto. Nas palavras de 

Wolf (2003, p. 196):  

O 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. 
 
 

Dentro de uma reunião de pauta para escolher os assuntos a serem abordados no 

telejornal seguinte, as notícias passam por processos que as identificam como sendo 

“aprovadas” ou não para a veiculação. Estes critérios estão inseridos nos valores/notícia, 

tópico que se aborda a seguir.  

 

2.1.1.1 Valores-notícia 

     

Os valores/notícia5 fazem parte dos critérios de noticiabilidade, os quais se 

complementam formando uma rede de conceitos e fundamentos de uma informação. Esses 

valores são unicamente provenientes de um quadro conceitual que visa defender uma notícia, 

antes da sua publicação. Conforme Wolf (1994, p. 159-227), “os valores estão relacionados de 

uma forma implícita numa idéia de construção da audiência”. Sobre isso Pereira Jr. (2005, p. 

26) destaca que: 

 
Podemos definir os valores/notícia como um componente da noticiabilidade. A 
combinação deles vai ajudar o jornalista a definir quais os fatos que são 
suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem 
transformados em notícia. 
 
 

                                                
5 Os valores/notícia são classificados em cinco grandes categorias, que por sua vez se subdividem, criando assim 
mais critérios para a seleção de uma notícia. Antes de estas notícias irem para o ar, ou cair aos olhos do leitor, ela 
passa por uma série de critérios, desde a sua produção até a etapa final que é quando ela é veiculada. 
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Vale destacar que os critérios de noticiabilidade e os valores/notícias6 acabam um 

complementando o outro, a fim de selecionarem uma notícia. Seja na sua proximidade, no seu 

interesse, no seu cotidiano, na própria audiência do meio em que essa notícia está inserida. 

Ressaltando que o objetivo aqui não é estudar os valores/notícias7 de uma forma mais 

objetiva, mas compreender os critérios de noticiabilidade na revista eletrônica, Jornal do 

Almoço. Procura-se observar os critérios de noticiabilidade das matérias de variedades do 

bloco local e entender de que forma esses valores-notícia se inserem nas matérias 

apresentadas. 

Os valores notícias estão divididos em cinco grandes grupos que são: 1) categorias 

substantivas; 2) categorias relativas ao produto; 3) características relacionadas aos meios de 

comunicação; 4) características relacionadas ao púbico; e 5) categorias relacionadas à 

concorrência. Tais categorias se subdividem em outras categorias: substantivas, que segundo 

Pereira Jr. (2005, p.27), “ligam-se ao fato em si e seus personagens”, indicando um grau de 

importância imenso para a notícia. Apresentam subdivisões classificadas em: a) Importância: 

I) Grau hierárquico dos indivíduos envolvidos no fato. Para Pereira Jr. (2005, p. 27), “quanto 

mais o fato disser respeito às pessoas que ocupam uma posição de destaque na hierarquia 

social, mais possibilidade tem de virar notícia”. À medida que se tiver um evento, uma 

apresentação artística que estiver presente uma autoridade, este fato, sem dúvida, vai acabar 

virando notícia, pois se encontra uma pessoa de destaque diante dos demais presentes. 

 Quanto a esse critério, fica claro para que quanto maior o poder, mais cobertura em 

cima da notícia. Passa-se agora ao segundo item dessa subdivisão: II) Impacto sobre a nação e 

interesse nacional que, de acordo com Pereira Jr. (2005, p. 27), “Diz respeito as grau de 

significação e importância, de proximidades geográficas, de atingir o imaginário, etc.”. Sobre 

isso Galtung-Ruge (1965, p. 117) complementa, “Para ser noticiável, o acontecimento deve 

ser significativo, ou seja, “interpretável dentro do contexto cultural do ouvinte ou leitor”.  

Já Wolf (2003, p. 211) afirma que “a distância geográfica acaba, de qualquer modo 

sendo distorcida pelos mecanismos de coleta das notícias”. Como se viu, a distância ou a 

proximidade são fatores importantes na hora da seleção de uma notícia, já que os receptores 

querem ver algo que esteja ao seu alcance. Notícias de longe ou que não estejam no contexto 

                                                
6 Para que apenas se possa sintetizar esses valores enquanto essenciais para uma análise, como é este estudo, 
mostra-se quais são estes valores e em que meio estão inseridos, para que, na análise, estes valores/notícia 
possam fazer parte da classificação das matérias de variedades.  
7 Para que apenas se possa sintetizar esses valores enquanto essenciais para uma análise, como é esse estudo, 
mostra-se quais são esses valores e em que meio estão inseridos, a fim de conhecimento de causa para que na 
análise do quadro de variedades eles possam aparecer caracterizando determinada matéria.  



16 

das pessoas, às vezes não são bem recebidas. III) Quantidade de pessoas envolvidas no fato é 

outro critério. Para Gans (apud PEREIRA JR., 2000, p. 28), “os jornalistas atribuem 

importância as notícias que dizem respeito a muitas pessoas, e, quanto mais elevado for o 

número de pessoas, mais importante é a notícia”. Assim com este mesmo pensamento, Pereira 

Jr (2005, p. 27-28):  

 
Quanto maior for o número de pessoas envolvidas num desastre, quanto maior 
for a presença de pessoas famosas numa ocasião formal, maior é a visibilidade 
do fato e, por conseguinte, maior é seu valor-notícia.  
 
 

Essas opiniões comprovam o que sempre se ouve dizer, de que quanto mais pessoas 

mortas ou vítimas em acidentes, maior será a divulgação dessa notícia, sendo que se apenas 

uma pessoa se feriu ou faleceu durante um acidente dificilmente isto vai ser publicado. IV) 

Relevância e significação do fato quanto a sua potencial evolução e conseqüência: esse 

subitem, para Pereira Jr. (2005, p. 28): “Fatos que apresentem conseqüência a se desdobrarem 

num tempo futuro, de uma maneira geral, são mais jornalísticos do que aqueles que se 

esgotam em sim mesmos”. 

Por seguinte, Wolf (2003, p. 214) diz que: “O uso desse valor/notícia vincula-se ao da 

“composição balanceada do noticiário”.  

Agora, nesse mesmo estudo dos valores/notícia, o próximo valor/notícia é: b) 

Interesse, segundo Pereira Jr. (2005, p. 28), “a avaliação e a categorização desse valor/notícia 

depende muito da perspectiva que os jornalistas têm da audiência e dos seus interesses”. Para 

esse valor encontra-se através de dois autores (GANS, apud PEREIRA JR., 2005, p. 28): 

 
Que mostram dentro deste valor alguns outros valores, tais como: “História de 
gente comum em situações insólitas ou histórias de homens públicos 
surpreendidos no dia-a-dia da sua vida privada; histórias em que se verifica 
uma inversão de papéis, exemplo: um homem morde um cão; histórias de 
interesse humano; histórias de feitos excepcionais e heróicos.  
 
 

As categorias relativas ao produto dizem respeito à “disponibilidade de materiais e 

características especificas do produto informativo, dependem da acessibilidade ao fato, 

referindo-se a sua localização ou a rapidez com que uma equipe pode ser deslocada até o 

lugar onde ocorreu” (PEREIRA JR., 2005, p. 29). Tais critérios possuem outros 
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valores/notícias agregados quais sejam: I) Brevidade: (duração do programa); II) Atualidade8: 

III) Atualização interna, (subordinada à empresa) IV) Qualidade9, V) Equilíbrio10. 

As categorias relativas aos meios de informação referem-se à quantidade de tempo 

usado para a veiculação da informação. Depende menos do assunto e mais de como a 

informação é veiculada. Sobre estes aspectos Wolf (2003, p. 219) explica que: 

 
Na informação televisiva, a avaliação da noticiabilidade de um acontecimento 
concerne também a possibilidade de ele fornecer um “bom” material visual, ou seja, 
imagens que não apenas correspondam aos padrões técnicos normais, mas que 
também sejam significativas, que ilustrem os pontos de destaque do evento 
noticiado. 
 
 

Esta é uma categoria que também apresenta outros subsídios inseridos nela, que fazem 

contrapontos essenciais na hora de divulgar uma notícia. São subcategorias condizentes com 

as outras questões: I) Freqüência, e II) Formato. 

No primeiro caso Pereira Jr. (2005, p. 31) diz que, “a acessibilidade à fonte ou local do 

fato pressupõe a possibilidade da continuidade daquela cobertura e, por conseguinte, o 

planejamento do uso daquelas informações e a sua distribuição pelos diferentes espaços ou 

edições”. Para Wolf (2003, p. 220), vincula-se diretamente com quase todos os critérios de 

relevância, relativos ao público, seja em relação à finalidade de entretê-lo e de fornecer-lhe 

um produto interessante, seja em relação à finalidade de não cair no sensacionalismo, de não 

infringir os limites do bom gosto, de privacidade, de decência, entre outras II) Formato11:  

Quanto à categoria relativa ao público, trata-se de um critério referente à imagem que 

os jornalistas têm do público. Esta é uma categoria que não apresenta muitos conceitos 

relacionados ao tema aqui citado, pois não se tem estudos que comprovem ou até mesmo 

mostrem uma relação dos jornalistas com o seu público. O que se encontrou foram suposições 

apresentadas por Pereira Jr. (2005, p. 32): em seu livro “O Lado Oculto do Telejornalismo”: 

 

                                                
8 “Há uma relação mecânica e necessária entre a disponibilidade da informação por parte do meio de 
comunicação de massa e a possibilidade de divulgá-la junto a audiência”; 
9 “O material disponível deve ter um mínimo de qualidade técnica, compatível com o veículo que será 
transmitido” (PEREIRA JR., 2005, p. 29-30). 
10 “Tem a ver apenas com aquela determinada edição, por exemplo, de um telejornal, onde são mescladas, 
adequadamente, diferentes informações de política, de economia, locais, etc.” (PEREIRA JR., 2005, p. 29-
31). 
11 Refere-se aos limites de espaço e de tempo que caracterizam o produto informativo. Do ponto de vista da 
seleção dos eventos noticiáveis, esse critério de relevância facilita e agiliza a escolha, visto que impõe uma 
espécie de pré-seleção antes ainda que sejam aplicados os outros valores/notícia, segundo Mauro Wolf (2003, p. 
221). 
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Onde o autor comenta que existam preocupações dos jornalistas para com a 
audiência dos telejornais, por esse lado o autor apresenta duas estruturas: 
Narrativa e a Protetividade, onde: a) “Narrativa: a narrativa deve ter clareza 
para a audiência de modo a: I) Permitir a plena identificação dos personagens 
envolvidos e do fato narrado; II) Atender ao interesse por informações de 
serviço (o que funciona no feriado, bolsa (oferta) de empregos, etc.); III) 
Protetividade: procura-se evitar noticiar o que pode causar pânico ou 
ansiedade desnecessária, como acidentes sem detalhes, catástrofes naturais, 
pestes, etc. 
 
 
 

     Há ainda a quinta categoria que corresponde aos critérios relativos à concorrência: 

Para essa categoria e suas subdivisões, Pereira Jr. (2005, p. 31-35) explica que se trata de uma 

das mais importantes citadas aqui, pois a concorrência entre os meios de comunicação é muito 

grande. 

 Um meio sempre quer ter o privilégio de dar um furo de reportagem antes que seu 
concorrente. Situações deste tipo são comuns, no dia-a-dia dos jornalista e seus 
meios é muito comum olharmos uma sala de redação de nos depararmos com outras 
televisões ligadas, em outros canais senão o da emissora. Isto tudo para saber o que 
está sendo veiculado pela concorrência, ou seja, a mídia sempre pauta a mídia. 
 Esta, assim como nas outras categorias apresenta uma série de outros 
critérios: I) Exclusividade ou Furo12; II) Geração de expectativas recíprocas13; 
III) Desencorajamento sobre inovações14; IV) Estabelecimento de padrões 
profissionais ou de modelos referenciais15.  
 
 

Até aqui foram situados os fundamentos dos critérios de noticibilidade, que são um 

complemento dentro dos valores/notícia. É como afirma Pereira Jr. (2005, p. 33): “No 

processo de produção da notícia, os valores/notícias operam no sentido de possibilitar certa 

organização no caos circundante, tornando assim, possível a rotinização do trabalho”. São 

processos diferentes no âmbito de conceitos e categorias que, juntos, acabam por enfatizar a 

seleção das notícias. Tanto os critérios de noticiabilidade quanto os valores/notícia estão 

juntos e se complementam, traçando as diretrizes informais da informação. No caso desta 

pesquisa que enfoca as matérias de variedades explicita-se a seguir esse conceito desde os 

gêneros, formatos e editorias na televisão.  

                                                
12  “cada veículo busca ser o primeiro a dar determinado fato ou, ao menos, detalhes e desdobramentos do 
mesmo; 
13 Uma decisão importante sobre a publicação ou não de um determinado fato pode ser tomada sob a 
expectativa que o veículo concorrente poderá divulgar aquele mesmo fato; 
14 Os veículos mais tradicionais relutam em narrar fatos que venham a atingir ou contestar os valores 
pressupostos de seus leitores, desenvolvendo-se dessa maneira, um conservadorismo de conteúdo que 
também pode ser formal, quando os veículos relutam em promover mudanças substanciais em seus aspectos 
gráficos, visuais, audiovisuais; 
15 Os novos profissionais tendem a copiar os comportamentos dos mais velhos, do mesmo modo que novos 
veículos tomam como referencia os mais tradicionais, ainda que seja para combatê-los.  
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2.2 TELEJORNALISMO: CATEGORIAS E GÊNEROS E FORMATOS 

 

Quando se refere ao telejornalismo encontram-se vários tipos de definição que 

englobam este meio. Para melhor qualificar o presente estudo, é necessário situá-lo nas 

categorias amplas da informação e, portanto, as três formas que unem o telejornalismo que 

são: Categorias, Gêneros e Formatos.  

Inicia-se este estudo caracterizando um elemento chamado de categoria. É nela que 

estão incluídas as maneiras como os programas da televisão estão inseridos. Os programas de 

televisão estão separados por categorias, o que atende a necessidade de classificar os gêneros 

na televisão. Souza (2004, p. 37), compreende que, “a categoria abrange vários gêneros e é 

capaz de classificar um número bastante diversificado de elementos”. A categoria passa a ser 

a identificação do produto, neste caso o Jornal do Almoço, que contempla a categoria 

informação, sendo também de entretenimento por ser uma revista eletrônica. É como mostra 

Masterman16 (apud SOUZA, 2004, p. 38), em que o autor americano remete que:  

 
Uma das três funções clássicas da televisão é instruir, e a natureza da instrução 
televisiva, bem como os problemas semânticos e filosóficos relativos a 
possíveis definições de instrução, entretenimento e informação, desempenhará 
importante papel na maioria dos cursos na tevê. 
  
 

Dentro desse contexto é que se mostra a partir de um manual de produção de 

programas de TV em que a televisão tem o objetivo de entreter. Segundo a British 

Broadcasting Corporation17, conhecida como BBC18: 

 
O entretenimento é necessário para toda e qualquer idéia de produção, sem 
exceções. Todo programa deve entreter, senão não haverá audiência. Entreter 
não significa somente vamos sorrir e cantar. Pode ser interessar, surpreender, 
divertir, chocar, estimular, ou desafiar a audiência, mas despertando sua 
vontade de assistir. Isso é entretenimento. Programas com o propósito de 
informar são necessários em qualquer produção, exceto naquela dirigida 
inteiramente para o entretenimento (balés, humorísticos, videoclipes etc.). 
Informar significa possibilitar que a pessoa, no final da exibição, saiba um 
pouco mais do que sabia no começo do programa a respeito de determinado 
assunto. 

 
Nessa perspectiva, cada vez mais os telejornais veiculam matérias relacionadas a 

diversos assuntos, da política a dicas de saúde, passando por informações de desastres às dicas 

                                                
16 Len Masterman, Teaching about television. The methodology and organization of TV studies, p. 27. 
17 BBC apud Souza (2004, p. 38-39). 
18 Os programas devem: 1) Entreter 2)Informar. 
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de viagens. Estão aí as matérias de variedades fazendo parte cada vez mais dos telejornais e 

das revistas eletrônicas, como é o caso deste estudo.  

Uma pesquisa feita sobre a televisão brasileira apontou três categorias que abrangem a 

maioria dos gêneros que são: entretenimento, informativo e educativo. Essa mesma pesquisa 

fez um relatório sobre a grade de programação da televisão brasileira, a pesquisa foi realizada 

pela Abepec e definidas por Melo19 (apud SOUZA, 2004, p. 39): 

 
A televisão brasileira é quase exclusivamente um veículo de entretenimento. 
Para cada 10 horas de programas exibidos, 8 se classificam nessa categoria. 
Complementarmente, ela dedica 1 hora a programas informativos 
(jornalísticos) e 1 hora a programas educativos ou especiais.  

 

Dentro dessa classificação apontada pelo autor, o mesmo ainda faz menção a uma 

quarta categoria, a de especiais, que suscitaria controvérsias. São “especiais”, que 

compreendem, segundo Souza (2004, p. 39), “os programas infantis, de religião, de minorias 

étnicas, agrícolas e outros20”. 

Seguindo no entendimento de produção televisiva evidencia-se que os gêneros estão 

intimamente associados às categorias, pois os gêneros são as características que os programas 

têm. Dessa forma ampla, segundo o dicionário Aurélio, a definição mais clara para melhor 

compreender gênero é um:  

 
Conjunto de espécies que apresentam certo número de caracteres comuns 
convencionalmente estabelecidos. Qualquer agrupamento de indivíduos, objetos, 
fatos, idéias, com caracteres comuns. Classe ou categoria de assunto ou técnica. O 
que distingue as obras de uma época ou de uma escola.  

 

Na televisão, os gêneros são quem definem qual estilo de produção de um programa, 

seja de entrevista, variedades, musical, dentre outros tipos, como se verá a seguir em uma 

tabela que classifica as categorias e os gêneros correspondentes. Os gêneros são conceitos 

mais amplos dentro de uma produção. Para Souza (2004, p. 44): “Os gêneros podem, 

portanto, se entendidos como estratégias de comunicabilidade, fatos culturais e modelos 

dinâmicos, articulados com as dimensões históricas de seu espaço de produção e 

apropriação.” 

                                                
19 José Marques de Melo, Para uma leitura crítica da comunicação (1985, p. 79) 
20 As outras produções que, a principio, não se encaixam nas três categorias definidas (entretenimento, 
informativo e educativo) serão definidas como outras, até que se identifiquem as características que 
acabam surgindo no processo de produção. Alguns exemplos desses outros gêneros são: religioso, político, 
teleshopping, e alguns serão identificados na própria programação da TV brasileira (SOUZA, 2004, p. 39). 
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É importante essa definição de gênero para esta pesquisa, já que se verá que 

variedades é um gênero inserido na categoria de entretenimento que, por sua vez está incluso 

no telejornal, o qual está dentro da categoria de informação. Segundo o editor responsável 

pelo JA, este é considerado ainda revista eletrônica. Partindo de um estudo recente da 

classificação das categorias e seus gêneros na televisão brasileira, Souza (2004, p. 82) afirma 

que o telejornalismo é considerado um gênero de informação (categoria) e em sentido amplo 

isso quer dizer que, variedades também pode ser classificada como gênero do entretenimento, 

como mostra o quadro a seguir.      
 

Quadro 1 - Categoria e gênero 
Categoria Gênero  

Entretenimento 

Auditório. Colunismo Social. Culinário. Desenho Animado. Docudrama. 
Esportivo. Filme. Game Show (competição). Humorístico. Infantil. Interativo. 
Musical. Novela. Quiz Show (perguntas e respostas). Reality show (TV-
realidade). Revista. Série. Série brasileira. Sitcom (comédia de situações). Talk 
show. Teledramaturgia (ficção). Variedades. Western (faroeste). 

Informação Debate. Documentário. Entrevista. Telejornal. 
Educação Educativo. Instrutivo. 
Publicidade Chamada. Filme comercial. Político. Sorteio. Telecompra. 
Outros  Especial. Eventos. Religioso. 
 

Dos gêneros derivam os formatos, os quais complementam os gêneros. Os formatos 

são características gerais de um programa de televisão. Todos os elementos destes 

apresentados até o presente momento se completam entre si e juntos fazem parte da produção 

televisiva. Segundo Souza (2004, p. 45), vários formatos constituem um gênero de programa, 

e os gêneros agrupados formam uma categoria. No caso dos programas de televisão, a 

“forma” é a característica que ajuda a definir o gênero: 

      
“A forma de uma coisa, portanto, diz tanto sobre suas possibilidades quanto 
suas limitações”. Há muita semelhança entre gêneros e formatos na televisão 
no que se refere ao estudo de gênero no campo da biologia. Assim como na 
biologia existem gêneros e espécies, em televisão coexistem os gêneros e os 
formatos. Pode-se fazer uma analogia, com as devidas diferenças, entre as 
espécies da biologia e os formatos da televisão. Na biologia, várias espécies 
constituem um gênero, e os gêneros agrupados formam uma classe. 

 
 
2.2.1 Telejornalismo e suas especificidades 
 

O noticiário é o formato pioneiro no gênero telejornal, com apresentadores lendo 

textos para a câmera, sem outras imagens nem ilustração. Para Souza (2004, p. 152), o 

formato no telejornal de aparecer do vídeo se mantém: 
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Até hoje, a sua formula básica: um ou mais apresentadores lêem textos e 
apresentam as reportagens externas realizadas pelos jornalistas, ao vivo ou 
gravadas. Comentaristas especializados fazem também parte dos principais 
telejornais (Jornal da Cultura; Telejornal Brasil, do SBT; Jornal Nacional, da 
Globo; Jornal da Record; Jornal Bandeirantes).  
 
 

Para Roberto Appel21, as pessoas querem soluções imediatas para seus problemas. 

Além de informar sobre o que esta acontecendo nas proximidades das pessoas, as emissoras 

regionais, em seus programas jornalísticos devem veicular matérias que possam de alguma 

forma acrescentar algumas coisas para os telespectadores. Nessa linha, para Pereira Jr. (2000, 

p. 88), o telejornal tem outras funções: 

 
O telejornal é o meio mais simples, cômodo, econômico e acessível para 
conhecer e compreender tudo o que acontece na realidade e como se 
transforma a sociedade. A definição, aparentemente simples, esconde uma 
complexidade. O pressuposto é de que a informação televisiva seja um bem 
público. 

 

A produção jornalística apresenta outros formatos de suma importância dentro da sua 

estrutura, os quais constituem uma linguagem televisiva que, segundo Rezende (2000, p. 157-

159), cujas formas características da notícia na televisão mais comuns são: nota, notícia22, 

reportagem, indicador23, entrevista24. A nota25 que é o relato mais sintético e objetivo pode ser 

de dois tipos, conforme Paternostro e Pereira Jr. (nota pelada26 e nota coberta27).  

Já a reportagem: é a matéria jornalística que fornece um relato ampliado de 
um acontecimento, mostrando suas causas, correlações e repercussões. Em sua 
estrutura completa, constitui-se de cinco partes: cabeça, off, boletim, sonoras 
(entrevistas) e pé, mas pode configurar-se também sem uma ou mais dessas 

                                                
21 Revista Imprensa - Roberto Appel ex-diretor de telejornalismo e programação da RBSTV, Porto Alegre 
(1995, p. 11). 
22 Notícia: é o relato de um fato mais completo do que a nota, por combinar a apresentação ao vivo e a 
narração em off22 coberta por imagens. 
23  São matérias que se baseiam em dados objetivos que indicam tendências ou resultados de natureza diversa, de 
utilidade para o telespectador em eventuais tomadas de decisões, o que lhe da o sentido de um jornalismo de 
serviço. Esses indicadores podem ter um caráter permanente, caso das previsões meteorológicas, números de 
mercado financeiro e informações de condições do trânsito ou temporário, a exemplos dos resultados de 
pesquisas eleitorais. Esse tipo de matéria segue um modelo mais ou menos uniforme de elaboração, que as torna 
aparentemente repetitivas na forma como se resultassem, de certa maneira, do preenchimento de um mero 
formulário. 
24  Entrevista: é o diálogo que o jornalista mantém com o entrevistado, pelo sistema de perguntas e respostas, 
com o objetivo de extrair informações, idéias e opiniões a respeito de fatos, questões de interesse público e/ou de 
aspectos da vida pessoal do entrevistado. A entrevista é a que mais se utiliza do estilo coloquial, mais próximo 
da linguagem popular. O caráter espontâneo e improvisado de sua produção, fortalecido pela circunstancia 
dialogal com que se manifesta, é típico do estado de oralidade da língua (REZENDE, 2000, p. 145).   
25  Nota: é o relato mais sintético e objetivo de um fato, que, no telejornalismo, pode assumir duas formas, a nota 
simples, formada apenas pelo texto falado lido pelo apresentador, sem imagens e a nota coberta, com imagens 
do acontecimento e narração em off do apresentador. 
26 Nota Pela ou simples= uma notícia sem imagens (PEREIRA JR., 2005, p. 189). 
27 Nota Coberta= texto seguido de imagens (PATERNOSTRO, 1999, p. 146). 
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partes. De modo algum, porem, deve prescindir é da intervenção-direta ou em 
off- do repórter. Quanto ao assunto tratado, divide-se em dois tipos: factual, 
relativa a acontecimentos do dia-a-dia, chamada de matéria quente que requer 
divulgação imediata, sob pena de perder a atualidade e necessário impacto 
sobre o público; e a feature, referente a assuntos de interesse permanentes, que 
necessitam do atributo da atualidade, denominada de matéria fria ou de gaveta, 
quando produzida para divulgação em dias de poucos acontecimentos.  

 
 

Há ainda outras formas de notícia e apresentação dos fatos na TV: entrevistas, 

editoriais, comentários e crônicas, os quais servem para diversificar e dar ritmo aos 

programas. 

 

2.2.2 Telejornalismo e revista eletrônica 

 

As revistas eletrônicas podem ser compreendidas por darem conta de passar a 

informação mais descontraidamente através de comentários, fotos, fugindo, assim, daquela 

transmissão mais formal de telejornal. Uma revista eletrônica tem, por sua vez, a informação 

de uma maneira mais casual e, dessa mesma forma, pode intercalar essas informações com 

músicas, entrevista, matérias de comportamento, moda, que são as matérias de variedades, 

partindo do conceito de que a revista eletrônica é mais entretenimento do que informação. 

Entretendo, dessa forma, os telespectadores e também garantindo a audiência. Dentro do 

gênero revista pode haver vários formatos, dentre os quais, o telejornalismo. Além de também 

conter música, quadros humorísticos, reportagens, enfim, vários assuntos os quais se encontra 

em revistas impressas. O gênero revista está muito associado aos programas de jornalismo e 

variedades, tendo como diferencial a postura mais comprometida com a categoria informativa 

do que com a do entretenimento, segundo Souza (2004, p. 130).  

É nesse sentido que as informações, junto com o entretenimento, tentam, juntas, 

assegurar a audiência nos programas – o que o autor chama de infortenimento. Na 

apresentação da revista como programa de variedade, é onde se encontra outra diferença, 

sendo que na primeira, o apresentador tem a tarefa de passar a informação de uma maneira 

mais descontraída, porém comportada. Enquanto que na segunda, o apresentador recebe a 

tarefa de animar a atração juntamente com o auditório, ressalta o autor. Segundo Souza (2004, 

p. 130): 

A notícia torna-se espetáculo e faz parte de uma espécie de show de 
informações. Podem-se trocar os apresentadores do gênero revista com mais 
facilidade do que o programa de variedades- neste, o apresentador é uma 
marca do programa e muitas vezes lhe da o próprio nome. 
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Quer-se destacar que esta pesquisa circunda em saber como as matérias de variedades 

se inserem na chamada revista eletrônica Jornal do Almoço. É a partir disso que se procura 

verificar de que forma estas matérias são elaboradas e, mais, tarde, inseridas na programação 

da revista, que tem como objetivo, como se viu antes, de informar e também entreter o 

público. O conceito de revista eletrônica, para Souza (2004, p. 130), tem as seguintes 

características:  

Um ou dois apresentadores tem sido a fórmula mais utilizada nas revistas 
eletrônicas, termo que define ainda mais o caráter informativo do gênero, 
normalmente formatado como um telejornal, com reportagens, prestação de 
serviços, entrevistas, comentaristas e, para descontrair, artes, espetáculos e 
lazer. 

 

Como se percebe, a revista eletrônica assemelha-se ao formato de telejornal. Este 

objeto, além de apresentar matérias de outras editorias como políticas, esporte, serviços, 

contempla matérias de variedades, que tem por fim segurar a audiência e também fazer com 

que o público se mantenha informado sobre outros assuntos de um modo mais ameno, sob a 

forma de matérias de variedades. Nessas matérias de variedade são mostradas feiras 

agropecuárias, exposições, shows, peças teatrais, agenda de eventos, matérias sobre 

tendências, conforme explicou uma das editoras do Jornal do Almoço. 

Isso faz com que o Jornal do Almoço, por estar colocado em um horário nobre para a 

televisão, se torne um programa familiar onde se encontra matérias para todos os gostos, 

gênero e idades. O JA apresenta muitas matérias de variedades misturadas com esportes e as 

notícias factuais, o que faz do Jornal do Almoço, parecer uma revista eletrônica, para a editora 

e apresentadora Michele Dias. 

Os programas de TV a cada ano estão mais atualizados e descontraídos, hoje tem-se 

mais entrevistas, mais matérias de variedades que fazem parte da grade de notícias. A postura 

do telejornal é inovar cada vez mais, por se tratar de um veículo de informação.  

Depois de apresentados alguns gêneros relacionados com esta pesquisa, que foi 

inicialmente o telejornalismo e seus formatos, mostra-se também outro gênero que o Jornal do 

Almoço passou a ser que é a revista eletrônica.  

O Jornal do Almoço é um telejornal que mescla muito as notícias, existe essa 

preocupação por parte dos editores de colocarem as matérias de variedades dentro do 

telejornal. Contudo, as matérias acabam sendo misturadas em meio a outras editorias do 

telejornal. 
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2.3 EDITORIA DE VARIEDADES 

 

Variedades pode ser considerado um gênero em televisão, ou seja, programas que têm 

uma maior duração se relacionados com outros, segundo Souza (2004), programas populares 

e programas de auditório. Embora para esta pesquisa e segundo as editoras do JA remetem, 

não há uma classificação para editoria de variedades na programação do Jornal do Almoço, 

mas sim matérias de variedades.  

Programas de auditórios, com entrevistas e quiz shows28, estão diretamente ligados ao 

gênero de variedades, pois são programas que ocupam horas e horas da grade de programação 

de grandes emissoras. O vínculo com a publicidade e a venda de espaços nesses programas 

favorece para que haja cada vez mais esse tipo de programação na televisão. As mais recentes 

criações que atendem ao gênero variedades são das apresentadoras Luciana Gimenez, na Rede 

TV!, e Adriane Galisteu, na Record, segundo explica Souza (2004, p. 139). O autor esclarece 

ainda, que muito dos programas de auditórios são colocados como variedades, para não serem 

chamados de programas populares, o que serve de artifício para as emissoras. 

Como o mesmo autor refere, variedades está intimamente ligado com programas de 

auditórios onde a maior corrida é ganhar a audiência. Não fugindo das matérias de variedades 

que, por sua vez, também acabam por segurar o telespectador, fazendo com que ele não saia 

da frente da televisão. Para Souza (2004, p. 139), o gênero de variedades ainda: 

 
Rebatizados, os programas de variedades são os programas de auditório pós- 
modernos na TV, que promovem uma guerra de audiência com prejuízo para o 
telespectador, que vê, ri, chora e se espanta com tudo que é apresentado. Há 
uma tentativa de dar continuidade à fórmula desenvolvida há décadas por Hebe 
Camargo, Silvio Santos e Flávio Cavalcanti, entre outros. Alguns programas 
tentam manter o nível das atrações, mas os escorregões são freqüentes.  

 

Variedades, portanto é um gênero com formato vale-tudo, que pode até montar um 

ringue para uma luta dessa modalidade. A criatividade e o bom senso da direção são 

elementos- chave num programa que pode se perder pela falta ou pelo excesso de atrações, 

segundo Souza (2004, p. 141). Nessa mesma explicação sobre o gênero de variedades o autor 

explica: “o gênero de variedades permite variações, que vão dos musicais à teledramaturgia, 

com participação do público no estúdio e de convidados. Quando possível, não dispensam o 

formato interativo”.  

                                                
28 Quiz Show - jogo de perguntas e respostas. 
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Como essas matérias se inserem dentro de uma revista eletrônica repleta de 

informações e outras matérias editoriais? É o questionamento nesta pesquisa. Dessa forma, 

encontram-se alguns fatores que podem ser comparados com matérias de variedades, pois se 

viu que as variedades têm uma função de entretenimento e, Erbolato (1991, p. 191) faz 

menção a matérias que são chamadas de lazer e tradição, dentro destas categorias. Pode-se 

dizer nesta perspectiva que, existem três funções vão ajudar a entender mais sobre as matérias 

de variedades. O autor caracteriza essas funções como sendo uma pauta sobre matérias frias29, 

segue: 1. Descanso (matérias que proporcionem ao telespectador, momentos de tranqüilidade 

em meio a informação), 2. Divertimento, recreação e entretenimento (o cidadão procura as 

mais diferentes atividades: viagens, passeios, camping, jogos, esportes, hobby, teatro amador, 

televisão, cinema, leitura, rádio), 3. Desenvolvimento da personalidade: (as horas de descanso 

são aproveitadas para melhorar o próprio indivíduo). 

Esses tipos de fatores podem ajudar a compreender mais sobre as matérias de 

variedades, por que elas existem e como elas são aceitas num programa de TV, neste caso o 

JA. Com isso, estudou-se e tentou-se entender um pouco mais sobre essa inserção das 

matérias de variedades dentro da programação, já que pelas editoras, não há editorias de 

variedades, segundo Michele Dias, “chamamos de matérias de variedades”.  

Por sua vez, quando há uma programação local, encontram-se matérias sobre vários 

assuntos do cotidiano das pessoas, que acabam sendo de interesse dessas pessoas.  

Entende-se, a partir de Erbolato (1991, p. 234-235), o que é a editoria local e interior 

(ou regional): 

 
Local: Divulga as chamadas informações domésticas, na maioria dos casos 
estão resumidas aos seguintes: telefones úteis (bombeiros, pronto-socorros, 
oficinas mecânicas, aeroporto, estação rodoviária), horários dos museus, 
relação de consulados, endereços das distribuidoras de gás, onde podem ser 
encontradas antiguidades, restaurantes abertos e fechados, farmácias de 
plantão, cursos, palestras, jornadas e exposições. Algumas dessas notícias, às 
vezes, figuram em colunas classificadas como sociais ou utilidade pública. 
Mas a Editoria local desenvolve, ainda, matérias de importância. 
Interior (ou regional): A importância de assuntos abordados varia muito. 
Tanto pode ser divulgada a reivindicação de um município que está isolado 
por falta de estrada ou que foi beneficiado pela instalação de muitas e 
importantes indústrias, como outras notas de interesse apenas para o leitor / 
telespectador da cidade interiorana. Estas pequenas notícias dizem respeito a 
liberação de verbas para obras públicas, viagens do Prefeito à capital, melhoria 
de iluminação pública, novo horário de atendimento em repartições públicas, 

                                                
29 Reportagem ou noticiário que não se refere a assunto do dia e que, por isso, dispensa a sua publicação na 
primeira edição do jornal que sairá após o seu recebimento ou conclusão (ERBOLATO, 1991, p. 246). 
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abertura de poços artesianos, concursos de música sertaneja, festas religiosas 
ou prêmios obtidos por cidadãos em qualquer competição. 

 
 

As matérias de variedades podem estar inseridas no JA, dentro de qualquer assunto, 

basta ter um enfoque em qualquer assunto relacionado para variedades. Como explica a 

coordenadora30 de telejornalismo, “tudo é variedades, em todos os assuntos podemos tirar 

alguma coisa para variedades; classificamos variedades nas matérias mais para 

entretenimento, mas que tenham uma factualidade’’. Ou seja, as matérias de variedade estão 

presentes e ocupam a mesma linha de espaço que as demais. Estando assim, com maior 

visibilidade, por se tratar de assuntos do cotidiano dos telespectadores. 

                                                
30 Clarissa Schwartz coordenadora de telejornalismo e também repórter, em entrevista ao pesquisador no 
dia 07/11/2008. 



3 METODOLOGIA 

 

A primeira etapa de realização desta pesquisa propôs a fundamentação teórica sobre o 

que é notícia e sua produção dentro do telejornal. Procurou-se saber quais são os critérios de 

noticiabilidade e seus valores/notícia, para então compreender como as matérias de variedade 

se inserem no telejornal local. Realizou-se um estudo sobre os formatos e os gêneros dentro 

do telejornalismo, buscando entender como as pautas de variedades se inserem no 

telejornalismo, sob o enfoque do newsmaking. A partir daí fez-se também um levantamento 

histórico sobre a RBS TV em Santa Maria.  

A segunda etapa contemplou a descrição do telejornal local, gravado durante uma 

semana para que então fosse possível uma compreensão das matérias de variedades dos 

blocos locais. A proposta dessa análise qualitativa serviu para dar conta de verificar as 

matérias de variedades inseridas no telejornal, da forma como elas são apresentadas e quais 

são as suas periodicidades. Optou-se por gravar somente os blocos locais do telejornal, 

enfatizando assim toda a semana. Os blocos locais variam seu tempo entre cinco e 15 

minutos, dependendo do dia de exibição. 

Na terceira fase fez-se um estudo de observação participante para conhecer a rotina e 

os critérios de noticiabilidade da redação da emissora, onde se teve acesso a duas reuniões de 

pauta do Jornal do Almoço. Com isso, pôde-se observar como se processam as matérias pela 

equipe e pela editora, enfatizando mais como as matérias de variedades se inserem diante das 

demais, como as matérias de variedades são tratadas pela produção, o que elas acrescentam ou 

não diante das outras editorias.  

Considerou-se que as visitas nas dependências da redação e rotina de produção das 

notícias, foram essenciais para saber-se como e por que as matérias de variedades são 

selecionadas em cada edição. A observação participante é, segundo Mann (1970 apud 

LAKATOS e MARCONI, 1991), uma tentativa de colocar o observador e o observado do 

mesmo lado, tornando-se observador um membro do grupo de molde a vivenciar o que eles 

vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles.  

No entanto, para realmente se conhecer os critérios e o entendimento da equipe 

realizaram-se entrevistas semi-estruturadas. Conversou-se com a editora-chefe do 

telejornalismo bem como com um repórter para saber mais sobre as matérias de variedades. 

Com essa proposta, aproximou-se do objeto e da relação das matérias de variedades. 
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Na entrevista semi-estruturada, o investigador tem uma lista de questões ou 
tópicos para serem preenchidos ou respondidos, como se fosse um guia. A 
entrevista tem relativa flexibilidade. As questões não precisam seguir a ordem 
prevista no guia e poderão ser formuladas novas questões no decorrer da 
entrevista (MATTOS, 2005, p. 823-847). 

 
 

Concluída a etapa de perguntas com a editora-chefe do telejornal, retornou-se às 

questões que foram sempre bem dirigidas ao assunto de matérias de variedades. Esta proposta 

era saber como eles, na produção dessas notícias, observam a importância de determinada 

editoria dentro do telejornal local. 

Finalizadas todas as análises da pesquisa31, retornou-se ao estudo teórico que 

desencadeou essa série de questões a serem descobertas, para que então se pudessem realizar 

as reflexões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
31 Ressalta-se que este estudo se baseou apenas em saber como as matérias de variedade estavam inseridas 
dentro do telejornal local, não estudando e não citando, portanto as demais editorias existentes no Jornal do 
Almoço local.  



4 A RBS E A REDE REGIONAL SUL 

 

Foi no ano de 1957, que o Grupo RBS32 começou a tomar forma no Rio Grande do 

Sul. Maurício Sirotsky Sobrinho associou-se aos empresários Arnaldo Ballvé e Nestor Rizzo 

para assumir o controle da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. A partir desse ano a RBS 

construiu, passo a passo, sua condição de grupo com atividades em todas as mídias. Em 1962, 

Maurício Sirotsky, ao lado do irmão Jayme Sirotsky e de outros sócios, colocou no ar a TV 

Gaúcha. Desde 1968, começou a ganhar forma a então Rede Brasil Sul de Comunicações. 

Com a TV Gaúcha, assegurou o salto da RBS como marca e grupo econômico.  

Em 1970, o Grupo RBS assumiu o controle do maior jornal do Estado, hoje em dia, o 

jornal Zero Hora, de Porto Alegre. Esse jornal, com sua circulação desde 1964, foi como um 

teste para a capacidade de sobrevivência dos irmãos Sirotsky como empresários. Foi quando, 

mais tarde, modernizou-se e se consolidou como um dos mais importantes jornais do país.  

A RBS, por ser precursora das afiliadas Globo, e, também, por marcar o pioneirismo 

no Rio Grande do Sul com suas redes regionais de TV, acabou estendendo a sua atuação para 

o Estado de Santa Catarina. Por ser afiliada da Rede Globo, conquistou reconhecimento 

nacional por sua atualização tecnológica e, principalmente, como produtora de programação 

de jornalismo e entretenimento de alto padrão de qualidade.  

A década de 1980 foi marcada pela expansão em todas as mídias no Estado, mas, 

também, pela morte de seu fundador, Maurício Sirostky, dia 24 de março de 1986. Maurício 

havia conquistado a posição entre os líderes da comunicação no Brasil. Nesse mesmo ano, ele 

se preparava para fundar mais um projeto do Grupo RBS, o Diário Catarinense, em 

Florianópolis (SC). Seu irmão, Jayme Sirotsky acabou assumindo a presidência do grupo. 

Na década de 90, apesar do Brasil estar enfrentando crises políticas e econômicas, o 

grupo adquiriu novos projetos e procurou se manter atualizado. Foi nessa mesma década que a 

RBS lançou mais projetos, dois jornais, O Pioneiro, em Caxias do Sul, e o jornal de Santa 

Catarina, em Blumenau. Acabou lançando também a TVCOM e colocou no ar também o 

Canal Rural e a Rádio Rural. Deu o ponto de partida no segmento de TV a cabo, sendo, dessa 

forma, pioneira no sul. Estreou projetos de mídia online, com o lançamento do portal ZAZ, 

que acabou se tornando uma das primeiras experiências de uma empresa brasileira na Internet. 

                                                
32 RBS, sigla para identificar a Rede Brasil Sul de Comunicação, segundo site institucional 
<www.rbstv.com.br>. 
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Lançados mais dois projetos do grupo em jornalismo impresso: o Diário Gaúcho e o Diário de 

Santa Maria, e um em Santa Catarina, à Hora de Santa Catarina, nesse mesmo ritmo foi 

também adquirido A Notícia, de Joinville, nessa época foi ampliado também o segmento de 

rádios e TVS nos dois Estados. 

Foi em 1962, o ano em que os gaúchos apareceram na televisão, com as transmissões 

televisivas no Estado. Nesse ano, surgiu o canal 12, que deu origem à primeira rede regional 

de televisão do país, a RBS TV. Mais do que uma emissora estadual, o canal 12 foi o primeiro 

modo gaúcho de fazer televisão. Propaga-se pelo Brasil um modelo de jornalismo, segundo o 

livro Comunicação é a nossa Vida (2007, p. 13), amplia-se a tecnologia da informação e os 

talentos no estado. Festa e holofotes com a inscrição TV 12, iluminavam os convidados do 

maior dos três estúdios do recém-construído prédio do Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, 

na noite de 29 de dezembro de 1962. Autoridades estavam presentes nesse dia como o então 

presidente da época, João Goulart, e o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Em 

alguns instantes entrava no ar “A imagem viva do Rio Grande33”, o sonho dos irmãos Sirotsky 

estava concretizado, cinco anos depois de terem comprado a Rádio Gaúcha, em 1957, 

segundo Schirmer (2002, p. 7). 

O ano de inserção do canal 12 no Estado foi um momento grandioso no mundo, 

quando os americanos enviaram seu primeiro astronauta e o primeiro satélite comercial ao 

espaço. Na Europa, os Beatles lançavam seu primeiro disco. Com apenas 12 anos de televisão 

no Brasil, a TV Gaúcha foi ao ar. A TV 12 começou então a fazer jornalismo, inspirada nas 

etapas vencidas pelo rádio, já que naquela época o rádio era um meio muito forte entre os 

gaúchos. Foi nessa época que surgiu o primeiro time de jornalistas de TV, no Estado, com 

Lauro Schirmer, Carlos Bastos, Carlos Fehlberg, Ibsen Pinheiro e Werner Becker. Na TV, as 

notícias e a análise dos fatos começaram a ganhar credibilidade na voz e nos rostos de 

apresentadores e comentaristas como Mendes Ribeiro, Ivete Brandalise, Sérgio Jockyman e 

Sérgio Schuler, conforme o livro Comunicação é nossa Vida (2007, p. 15). 

Em 1967, a TV Gaúcha se tornou afiliada da Rede Globo, consolidando uma pareceria 

já existente na época, foi a primeira a integrar a rede no país. Foi no dia 22 de fevereiro de 

1969 a inauguração da TV Caxias, no canal 8, que a RBS TV, subvertia o conceito de 

interiorização da comunicação. A TV Caxias teve como destaque o programa do meio-dia, 

que misturava notícias com variedades e entrevistas. Foi a partir da TV Caxias, que o Estado 

pode ver as primeiras imagens coloridas na televisão, no dia 19 de fevereiro de 1972. 
                                                
33 Citação extraída do Livro Comemorativo aos 50 Anos do Grupo RBS (2007, p. 46). 
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Foi nesse momento que a receita de jornalismo revista eletrônica se consagrou mais 

tarde no Jornal do Almoço, da TV Gaúcha. A expansão da televisão no Estado, nos anos 70, 

foi impulsionada pelas parcerias com grupos locais que haviam implantado TVs comunitárias 

no interior do Estado. Nos anos seguintes a televisão gaúcha se expandiu para outras 

localidades do Estado como, Pelotas, Uruguaiana, Bagé, Rio Grande e Cruz Alta. No final dos 

anos 70, a RBS passou a fronteira gaúcha e se instalou em Santa Catarina, no dia 1 de maio de 

1979, com a inauguração da RBS TV Florianópolis.  

Foi na década de 80, que a RBS criou a sua rede de televisão em Santa Catarina, com 

cinco emissoras. Também, nos anos 90, a RBS investiu na segmentação que começou a 

caracterizar a TV, com os canais por assinatura NetSul34, juntamente com a TVCOM e a 

implantação do Canal Rural. A TVCOM foi o primeiro canal comunitário do grupo, e trabalha 

com o segmento de telejornalismo regional, com reportagens, debates, serviços e revistas 

eletrônicas. O Canal Rural, com atividade desde 1996, segue voltado para o agronegócio, 

apresenta desde leilões a informações sobre mercado, técnicas e histórias da cultura gaúcha. 

Atualmente, o Grupo RBS, conta com mais de 5,7 mil colaboradores e ainda possui 

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

Distrito Federal, em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul. A RBS conta, ainda, com 18 

emissoras de televisão aberta (RBS TV), duas emissoras de TV Comunitária (TVCOM), 

Canal Rural, 26 emissoras de rádio (Rede Gaúcha SAT, Rede Atlântida, Rede Itapema, CBN 

1340, CBN Diário, Farroupilha, Cidade), oito jornais (Zero Hora, Diário Gaúcho, Diário de 

Santa Maria, Pioneiro, Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina, Hora de Santa Catarina e 

A Notícia), dois portais na Internet (ClicRBS e Hagah), uma editora (RBS Publicações), uma 

Gravadora (Orbeat Music), uma empresa de logística (viaLOG), uma empresa de marketing e 

relacionamento com o público jovem (KZUKA) e uma fundação (Fundação Maurício 

Sirotsky Sobrinho), segundo site institucional do grupo (www.rbstv.com.br). 

Foi no dia 1° de outubro de 1964, nas dependências da Rádio Imembuí, que os Srs. 

Salvador Isaias, Eng. Wilson Aita e o Dr. Antônio Abelin, reuniram-se com diversas pessoas 

da comunidade santamariense para tratar da função de uma emissora de televisão. A primeira 

reunião que deu origem à TV Imembuí. 

                                                
34 NetSul, onde mais tarde forma parceria com a GloboCabo, da Rede Globo, segundo livro de 50 anos do 
Grupo RBS (2007, p. 60). 
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Em meados de 1965, constituiu-se a primeira direção da Televisão Imembuí, ficando 

assim composta: Diretor Presidente: Salvador Isaía, Diretor Superintendente: Dr. Antônio 

Abelin e Diretor Técnico: Eng. Wilson Aita.     

Entretanto, foi através do esforço e dedicação deste grupo de fundadores, que em 6 de 

outubro de 1969, o DENTEL35 autorizou o funcionamento da TV Imembuí, em caráter 

experimental por 90 dias. 

A programação local iniciou às 10 horas, do dia 6 de outubro de 1969, estendendo-se 

até as 16 horas, além de um programa de debates, entrevistas e filmes, cedidos pela TV 

Gaúcha, que eram buscados diariamente na Rodoviária, segundo banco de dados da RBS, 

Santa Maria. 

Os altos custos operacionais começaram a gerar sérias dificuldades financeiras à TV 

local, pois, até então, tinha uma operação independente. A alternativa encontrada foi a 

absorção em definitivo do controle acionário pela TV Gaúcha, e, dessa forma, a TV Imembuí 

passou a integrar a Rede Brasil Sul de Comunicação – RBS, de forma interligada e 

permanente. 

A Rádio Imembuí foi também, através de seus diretores da época, muito importante e 

decisiva na implantação da TV local, pois foi nas dependências daquela rádio, que foi 

instalada a televisão. No decorrer desses anos, a TV Imembuí adotou o nome de RBS TV 

Santa Maria, funcionando com prédio próprio onde se encontram também o jornal Diário de 

Santa Maria, as rádios Itapema e Atlântida. 

Hoje, a RBS TV Santa Maria, abrange 36 municípios da região central do Estado do 

Rio Grande do Sul. Tem como gerente regional o Sr. Neimar Beschoren e como coordenadora 

de telejornalismo, a também repórter e editora, Clarissa Schwartz.  

O pioneiro do jornalismo na RBS, é o Jornal do Almoço mais antigo da emissora, com 

35 anos de atividade levando ao telespectador gaúcho informações diárias, de segunda a 

sábado, ao meio dia. São informações das mais variadas, cultura, variedades, notícias factuais, 

musicais, entrevistas ao vivo e comentários. É apresentado por Cristina Ranzolin, desde 1996 

e por Rosane Marchetti, desde 2000, ambas também editoras do telejornal, que ainda conta 

com os comentários de Ana Amélia Lemos, Lasier Martins e Paulo Sant'Ana.  

                                                
35 DENTEL, Departamento Nacional de Telecomunicação. 
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O Jornal do Almoço é conhecido pelo seu jeito informal e descontraído, e apresenta 

notícias estaduais. 

Em Santa Maria, o Jornal do Almoço é apresentado pelas editoras, Michele Dias e 

Clarissa Schwartz, mesclando, às vezes, com os demais repórteres da emissora local. O Jornal 

do Almoço local já passou por várias transformações em seus blocos. Já teve quatro blocos 

locais, com quadros para determinadas editorias, tempo de bloco reduzido. Hoje a estrutura do 

telejornal é com dois blocos locais, com aproximadamente 18 minutos os dois. Com exceção 

do sábado, dia em que o Jornal do Almoço tem apenas um bloco de aproximadamente seis e 

oito minutos. A forma como as notícias são apresentadas no telejornal também é diferente das 

apresentadas pelo Jornal do Almoço estadual. Em Santa Maria, não existe a editoria de 

variedades, segundo a coordenadora de telejornalismo, Clarissa Schwartz, mas sim matérias 

desse segmento mescladas com as demais editorias. Contudo, o telejornal local dispõe de seu 

tempo, muito bom se comparado com outras filiais do grupo. 

 

4.1 O JORNAL DO ALMOÇO 

  

Em Santa Maria, o JA é coordenado pela editora-chefe, Clarissa Schwartz, juntamente 

com mais quatro repórteres, sendo Michele Dias também editora, Denis Cabreira, Juliana 

Motta, Celso Duarte, Ticiana Fontana e um repórter abelha36, Luís Eduardo Silva, que atua na 

cidade de São Gabriel. Fazem parte da equipe de produção do Jornal do Almoço local três 

cinegrafistas.  

Como o tempo de blocos locais é muito bom, segundo Clarissa Schwartz, a divisão 

dos blocos acaba sendo, o primeiro com variedades e acontecimentos do fim de semana e o 

segundo bloco com as notícias factuais. Esse tempo e essa divisão são de segunda-feira à 

sexta-feira, no sábado o Jornal do Almoço só apresenta um bloco, o local com as notícias 

factuais. 

A produção do JA começa seus trabalhos todos os dias às 08h00min (oito horas) e às 

13h30min (treze horas e trinta minutos) acontece a reunião de pauta com todos os repórteres e 

cinegrafistas, onde são apresentados pela coordenadora de jornalismo, os assuntos do próximo 

Jornal do Almoço. Seguindo a discussão de pauta, cada repórter dá sua sugestão, onde ela é 

discutida entre todos e depois escolhida pela coordenadora. Cada um fica responsável por 
                                                
36 Repórter abelha é o que faz a função de repórter mais cinegrafista. 
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produzir a matéria. A sala de reunião de pauta é composta de uma mesa redonda e o número 

de cadeiras referentes aos repórteres e cinegrafistas. Cada repórter tem em punho sua 

caderneta, onde são anotadas todas as sugestões proferidas pela coordenadora de jornalismo. 

Em seguida, após a reunião, os repórteres se encaminham para a redação da tevê, enquanto 

outros vão para a rua fazer suas pautas. 

A redação é composta de quatro computadores, mais uma sala de edição onde são 

feitos os cortes das matérias, sendo que na redação existe um painel onde é feita a escala dos 

repórteres, bem como o tempo de programa para o dia seguinte.  

O JA já passou por várias transformações no seu formato em relação à apresentação 

das notícias, como explica Fabiana Siqueira37. Há alguns anos, os blocos locais eram maiores, 

bem como o seu formato diante das notícias. 

 
Os blocos já foram divididos de várias formas. Nos anos 90 e no começo dos 
anos 2000, as emissoras do interior do estado e assim sendo também em Santa 
Maria, chegaram a ter um bloco apenas dedicado a variedades e esporte e outro 
dedicado apenas às notícias (ex-coordenadora de telejornalismo, em entrevista 
ao pesquisador, no dia 03/11/200838).  

   

O JA, sempre teve constantes transformações em seus blocos e também na 

apresentação dos conteúdos. O JA de Santa Maria foi ampliado em tempo e em blocos, em 

número de quatro. No começo, os dois primeiros blocos eram dedicados às notícias de 

variedades, comportamento, esportes, notícias entre outras Os dois últimos ficavam apenas 

com notícias factuais39. Ainda existia a divisão entre um bloco, que era chamado de JA 

notícias e outro Jornal do Almoço. 

 
Claro que nada impedia que um assunto factual de relevância dominasse todo 
o telejornal ou que abrisse o bloco local, se houvesse necessidade. Isso ocorreu 
várias vezes. O primeiro bloco, geralmente, tinha alguma notícia factual (ex-
coordenadora de telejornalismo). 

 

Porém, esta divisão de blocos não durou por muito tempo, visto que hoje os blocos são 

menores e a forma de apresentação das notícias se tornou diferente, não havendo mais o JA 

Notícias, que acabou sendo extinto do telejornal e ficando apenas o JA propriamente dito. 

Segundo a ex-coordenadora trata-se apenas de um reajuste. 

                                                
37 Ex-coordenadora, apresentadora e editora do JA em Santa Maria. 
38 A partir de agora, as citações passam a ser feitas pela ex- coordenadora de telejornalismo, em entrevista 
concedida por e-mail ao pesquisador, no dia 03/11/2008.  
39 Factuais, são as notícias do dia. 
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Foi apenas um reajuste dos blocos comerciais. O JA local passou a ter dois 
blocos, com o mesmo tempo total que tinha quando o telejornal possuía quatro 
blocos. A divisão de conteúdos por blocos deixou de ser utilizada (ex-
coordenadora, apresentadora e editora do JA, em entrevista concedida ao 
pesquisador, no dia 03/11/2008). 

 

     Hoje, o telejornal apresenta formato com dois blocos locais e com seu tempo 

inalterado, totalizando um tempo médio entre 18 (dezoito) e 19 (dezenove), minutos de 

programação local. Dessa forma, procura apresentar as notícias sem ser dividido por assuntos. 

A atual coordenadora, explica que a estrutura atual (sem os quatro blocos) é mais flexível. 

 
Hoje podemos abrir e fechar o telejornal com qualquer matéria seja variedades 
ou não. Hoje temos dois blocos com oito minutos cada um, sendo que o 
segundo bloco na maioria das vezes é menor, sempre visamos o tempo de 
Porto Alegre. Antes era dividido em quatro blocos, hoje temos dois blocos 
com o tempo de quatro (coordenadora, apresentadora e editora atual do JA, 
Clarissa Schwartz, em entrevista concedida ao pesquisador, no dia 
04/11/2008). 

 
 

Nessa perspectiva, apresenta várias editorias no decorrer da apresentação do JA e 

assim as matérias de variedades ganham seu espaço dentro do bloco local. As de variedades, 

correspondem a matérias de comportamento, saúde, lazer, como já se destacou, e são 

selecionadas a partir da reunião de pauta (como se verá no próximo tópico). As pautas de 

variedades não compreendem nenhum quadro especial de acordo com a editora-chefe. 

 
Não são quadros, nem seção de variedades. A um tempo atrás o telejornal 
tinha um quadro de variedades hoje não existe mais. Não temos no telejornal 
uma parte destinada apenas para variedades, são matérias de variedades e 
sempre procuramos colocar no primeiro bloco do JA, porque são matérias mais 
leves e, no segundo bloco, as notícias factuais, puxando mais para o local e 
aproveitando nosso tempo que é muito bom (Clarissa Shcwartz, coordenadora 
de telejornalismo, em entrevista concedida ao pesquisador no dia 04/11/2008). 

      

No entendimento de variedades, proposto pela coordenadora, a mesma faz questão de 

destacar que não há, portanto, editoria para variedades, mesmo que no programa exista uma 

repórter que normalmente faz matérias de variedades, não sendo uma regra “eu faço matérias 

de variedades”, diz Michele Dias, editora e apresentadora do JA. Não é necessário haver um 

espaço dentro do telejornal destinado exclusivamente para esse tipo de matéria. Isso por que: 

 
Não chamamos de editoria de variedades e sim matérias de variedades, onde 
dentro das variedades apresentadas no telejornal encontram – se, matérias de 
cultura, tradicionalismo, músicas [...] assim como também comportamento, 
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culinária, moda e lazer, fazem parte de variedades (Editora e apresentadora 
Michele Dias40, em entrevista concedida ao pesquisador, no dia 04/11/2008). 

 

Na concepção dela, qualquer pauta (assunto) pode ser considerado de “variedades” 

porque se pode enfocá-lo de alguma forma para se tornar variedade, confirmando o que Souza 

(2004) explica “As matérias de variedades, geralmente, trazem nos seus conteúdos assuntos 

mais leves e diversificados, unindo informação e entretenimento”.  

É justamente essa abordagem dos assuntos que a editora e apresentadora, Michele 

Dias explica que acaba segurando o telespectador em frente à televisão. Ela também dá a sua 

explicação sobre esse tipo de matéria: 

 
Geralmente classificamos as matérias de variedades como sendo matérias frias, 
aquelas que não têm factualidade, por exemplo, produzi uma matéria sobre 
caminhadas, onde as pessoas estavam caminhando mais nessa época do ano, 
devido as chegada do verão. Esta é uma matéria que não precisa entrar no 
telejornal da semana que eu gravei, mas tem que ser veiculada antes de o verão 
começar (Michele Dias, editora e apresentadora do JA, em entrevista 
concedida ao pesquisador, no dia 04/11/2008). 

 

Dependendo do enfoque que a matéria vai ter a mesma passa a ser considerada desse 

tipo. Por exemplo, em Feiras Agropecuárias, por se tratar de assunto factual, pode-se 

encontrar algum enfoque nesses eventos e relacionar com variedades, (como já foi citado 

anteriormente, variedades estão em todos os assuntos), segundo a coordenadora de 

telejornalismo. Um exemplo foi a FEISMA, realizada em novembro de 2008, em Santa Maria, 

segundo Michele Dias: 

 
Fiz uma matéria mostrando o SPA, que a FEISMA41 dedicou para as pessoas 
que visitaram a feira Isto é uma matéria de variedades. Agora se eu mostrasse 
quantas pessoas circularam nos dias da feira, quanto à feira arrecadou, estaria 
falando de uma pauta de economia. Não importa o evento que for, o que 
importa é o tratamento que esta matéria vai receber, o enfoque que ela vai ter 
(Michele Dias, em entrevista ao pesquisador no dia 04/11/2008). 

 

As matérias de variedades não têm um dia único na semana para irem ao ar dentro do 

JA elas estão no ar todos os dias: pois, sempre há uma matéria relacionada com variedades 

dentro do telejornal. No entanto, não é uma regra ter essas matérias, depende também da 

agenda da cidade. “Se um músico estiver lançando um CD ou DVD nós vamos colocá-lo no 

telejornal independente do dia que for”, explica Michele Dias. Mas o JA tem um quadro fixo 

                                                
40 A partir de agora, as citações são da editora e apresentadora do JA, Michele Dias,  em entrevista ao 
pesquisador no dia 04/11/2008. 
41 FEISMA, Multifeira de Santa Maria e região, segundo site institucional <www.feisma.com.br>. 
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na sexta-feira que é chamado de JA estúdio, onde, geralmente, são trazidos ao programa 

músicos que irão tocar no fim de semana em Santa Maria ou na região. Esse é um quadro de 

entrevistas que está inserido nas matérias de variedades, segundo a editora. 

 
As entrevistas feitas no estúdio seja dentro do quadro JA estúdio ou não, mas 
que seja de entretenimento é considerado variedades. Independente da 
entrevista que tivermos sobre tal peça teatral, música, dança, ou divulgação de 
shows, todos estes estão dentro das variedades, desde que seja entretenimento 
(Michele Dias, em entrevista ao pesquisador, no dia 04/11/2008). 

 

As matérias de variedades são, em sua grande maioria, de produção local, mas acabam 

tendo uma abrangência para todos os demais municípios. Normalmente, como explica 

Michele Dias, as matérias deste segmento mostram tendências, comportamento, culinária 

entre outros. Como ela mesma explica: “uma matéria que produzi sobre biquínis, onde a 

tendência era o xadrez, foi produzida em Santa Maria, mas teve uma abrangência regional já 

que é interesse das mulheres saber o que é tendência no verão. São assuntos que acabam 

abrangendo toda a região por estarem tratando de assuntos que fazem parte do dia-a-dia de 

todas as pessoas”. Para a redução de gastos, as matérias acabam sendo produzidas em Santa 

Maria, mas, conforme a equipe se estiver acontecendo algo factual e relacionado com 

variedades fora de Santa Maria, à cobertura vai ser feita. 

 
Dificilmente vamos sair de Santa Maria, para falar de moda por exemplo. 
Porque em Santa Maria, existem lojas e pessoas especializadas neste ramo. 
Claro se estiver acontecendo uma semana da moda em São Gabriel, por 
exemplo, nossa equipe vai cobrir porque é algo factual e está ligado com 
variedades. A matéria sobre biquíni, eu trouxe para a reunião de pauta, nós 
discutimos e eu mesmo acabei produzindo (Michele Dias, em entrevista 
concedida ao pesquisador, no dia 04/11/2008). 

 

Dessa forma, tais matérias também acabam sendo produzidas fora de Santa Maria, 

como explica a repórter. Outro exemplo foi a gravação do filme Valsa para Bruno Stein, 

quando a equipe foi até Caçapava do Sul para acompanhar os quatro dias de filmagem na 

região. “Ou seja, tudo que estiver acontecendo de factual em variedades nós vamos fazer a 

cobertura e terá destaque igual, como se fosse produzido em Santa Maria”. 

Na sexta-feira, sempre é apresentada uma “Agenda” sobre os eventos que terão no fim 

de semana em Santa Maria e na região. “Às vezes recebemos tanta coisa, que temos que fazer 

uma seleção, trazendo mais para o lado do que realmente é importante colocar e se é factual”, 

explica Michele. Essa agenda está intimamente ligada com variedades. Interessante que o 

quadro é basicamente feito pelos telespectadores que mandam, através de e-mail, cartas, 
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telefone e até pessoalmente, informações sobre o que está acontecendo na sua cidade. Existe 

também uma equipe de assessores de imprensa e produtores que também manda seus eventos 

para a produção do JA, como explica a editora. 

 
Recebemos também muitos releases de eventos em Santa Maria e do Theatro 
Treze de Maio. Sempre procuramos não ultrapassar os dois minutos mostrando 
a agenda, pois senão acaba ficando muito chato para quem está em casa 
assistindo (Michele Dias, editora, em entrevista concedida ao pesquisador, no 
dia 04/11/2008). 
 
 

A agenda mostrada na sexta-feira é parte das variedades. Após as gravações feitas 

entre os dias 13/10 a 18/10, aos sábados foi constatado que, nesse dia em especial, são 

mostradas mais matérias de variedades do que no restante da semana. Para a editora, a 

explicação se dá porque no fim de semana normalmente tem mais matérias relacionadas a este 

segmento. Muitas das atividades artísticas e culturais acontecem no fim de semana, então 

favorece muito mais mostrá-las no sábado do que na terça-feira e quinta-feira, por exemplo, 

segundo ela. As matérias de variedade são, na sua maioria, em termos de quantidade, 

realizadas no fim de semana. Desfiles de moda, shows com artista nacionais, como se 

verificou no dia 18/10, (o show com Bruno e Marrone, em Santiago), são atividades que estão 

mais relacionadas com variedades.  

Com a observação participante ficou claro que, apesar de o telejornal dar conta de 

fazer matérias do dia-a-dia, as variedades têm espaço de destaque tanto que existem matérias 

de variedades todos os dias. Dessa forma, vê-se a seguir como se processam tais matérias de 

variedades dentro do telejornal, como é feita a seleção das matérias e qual a importância 

dentro do JA, pelos editores. 

 

4.1.1 O dia-a-dia da redação e as pautas de variedades 

 

As reuniões de pauta foram acompanhadas pelo pesquisador em dois momentos, no 

dia 04/11/200842, onde foi feita a entrevista com a editora e também apresentadora, Michele 

Dias, e a coordenadora de telejornalismo, apresentadora e também editora, Clarissa Schwartz. 

Ambas responderam as perguntas solicitadas. Já no dia 07 de novembro de 2008, o 

pesquisador acompanhou outra reunião de pauta e fez mais uma entrevista com a 

coordenadora de telejornalismo, a fim de esclarecimentos sobre a seleção das notícias. Vale 

                                                
42 Nessa semana iniciando dia 03/11/2008 até 08/11/2008, foi realizada outra gravação para análise. 
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ressaltar que não foi possível o comparecimento do pesquisador durante o processo completo 

das rotinas produtivas das matérias, devido que o mesmo não obteve autorização para fazer 

essa observação. Tendo em vista que a idéia seria analisar desde a reunião de pauta até o 

momento que o telejornal entra no ar. 

A reunião ocorrida no dia 04 de novembro de 2008 começou com a palavra da 

coordenadora de telejornalismo, Clarissa Schwartz, mostrando para os demais repórteres 

supostos assuntos a serem efetuados. Nesta reunião, apenas uma matéria relacionada com 

variedades foi proposta na mesa. Tratava-se de uma matéria relacionada a caminhadas feita 

pelas pessoas nesta época do ano, como já se citou anteriormente. Essa seria uma matéria de 

comportamento, a qual foi veiculada na semana em que foi proposta. 

 
Os assuntos são propostos na reunião de pauta que realizamos todos os dia 
entre, 13:30-13:45 em uma sala, com uma mesa redonda composta de várias 
cadeiras. Eu começo falando, proponho os assuntos a serem discutidos e então 
começamos a conversar sobre a viabilidade de se fazer determinada pauta. 
Cada repórter tem livre abertura para propor qualquer assunto para os demais. 
Todas as pautas apresentadas, elas são discutidas para que depois ela possa ser 
montada e ai então produzido (Clarissa Schwartz, coordenadora de 
telejornalismo, apresentadora e também editora, em entrevista ao pesquisador, 
no dia 07/11/200843). 

      

Durante a observação dessas reuniões de pauta, ficou claro que não existe um repórter 

específico para fazer as matérias de variedades, embora haja uma editora que normalmente 

faz as matérias de variedades. Qualquer repórter pode apresentar a sua idéia de pauta para os 

demais, e que pode ser produzida por outro repórter que não aquele que deu a idéia. 

 
Não existe esta distinção de repórteres, até porque as matérias são discutidas 
na reunião de pauta, então qualquer repórter pode fazer. Aqui na nossa equipe 
quem mais faz é a Michele44, ela sempre está fazendo matérias de 
comportamento. Já a Juliana45 se propõe a fazer as de culinária e assim vai. 
Nossa equipe é pequena, então, não temos alguém especifico para este tipo de 
matéria. Bem diferente do que em Porto Alegre, onde existem repórteres para 
este tipo de matéria (Clarissa Schwartz, em entrevista ao pesquisador, no dia 
07/11/2008). 

 

  No JA em Santa Maria, as matérias factuais são sempre de grande relevância dentro 

do telejornal. É essencial tê-las diariamente no programa, já as matérias de variedades são do 

                                                
43 A partir de agora, todas as citações referem-se a editora/coordenadora e apresentadora do JA, em 
entrevista com o pesquisador no dia 07/11/2008. 
44 Michele Dias, apresentadora e também editora. 
45 Juliana Motta, repórter do JA. 
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tipo feature46, frias47 tratam de assuntos mais amplos e podem ser mostradas em outro 

momento, dentro do telejornal, explica a coordenadora. Existem ainda casos em que no 

mesmo dia, pode ocorrer de ter duas apresentações musicais na cidade e, segundo as 

entrevistadas, o público gosta muito desse tipo de entrevista, elas veiculam alguns dias antes e 

assim podem colocar outra no dia em que há a apresentação de fato. “Mesmo sobre música 

tem que ser algo factual, tem que ter um show, uma apresentação na cidade neste dia, porque 

não vamos entrevistar uma banda no JA se não houver um motivo”, complementa a 

coordenadora de jornalismo, reiterando: 

 
Mesmo as matérias de variedades, elas têm que serem factuais, principalmente 
nessas questões. Quando tem um festival de musicas, um show, ou lançamento 
de cd ou DVD de alguém, são eventos que estão acontecendo, então logo são 
factuais e colocamos um enfoque nas variedades, vai ter um espaço (Clarissa 
Schwartz, em entrevista ao pesquisador, no dia 07/11/2008).  
 
 

Vale ressaltar que existe uma preocupação por parte dos editores de que tais matérias 

tenham importância (outro critério de noticiabilidade), que as pessoas em casa ainda se 

interessem pelo que foi produzido. Por outro lado, pode-se observar também que apesar de se 

tratar de matérias de variedades são também factuais, pois, caso contrário, não têm validade 

alguma e não compensaria a veiculação. A proximidade é outro critério de noticiabildiade, 

evidenciando na prática segundo Erbolato (1990, p. 60), “todas as notícias locais possuem 

essa característica de proximidade”; que também se apontou, tem que ser assuntos que 

estejam perto das pessoas, ao alcance delas, o que se constatou no levantamento da semana 

observada, como a equipe procura montar a matéria para a heterogeneidade da audiência, ou 

seja, que sirva tanto para quem tem dinheiro, quanto para quem não tem.  

Então, evidencia-se esses critérios (importância, factual e proximidade) como 

preocupações constantes da produção do JA, através das entrevistas. Outra preocupação da 

produção é sempre procurar um foco diferente para as matérias, principalmente em eventos 

que o correm todo ano, porque se forem mostrá-los com o mesmo enfoque, vai parecer que é 

matéria de arquivo, como ressalta Clarissa Schwartz. 

 
Variedade é um assunto que encontramos em qualquer pauta, o que diferencia 
é o olhar que temos sobre o mesmo. Um exemplo, é o vestibular da UFSM 
onde muitas matérias de comportamentos são feitas, fizemos porque as pessoas 
gostam, mas não deixa de ser o vestibular com outro olhar, um olhar para 

                                                
46 Feature: reportagem que não está dentro da atualidade do dia-a-dia, mas é realizada e cima de tema de 
grande interesse (PATERNOSTRO, 1999, p. 142). 
47 Frias: temas relevantes, mas não necessariamente novos ou urgentes, (PATERNOSTRO, 1999, p. 142). 
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matérias de variedades (Clarissa Schwartz, em entrevista ao pesquisador, no 
dia 07/11/2008). 

 

Esse tipo de matéria é, pois, considerada relevante do ponto de vista da produção do 

telejornal.  

Um tipo de pauta que foi observado e que sempre aparece no JA, são as de culinária 

ou junto com moda e comportamento. Do ponto de vista da equipe, essas pautas estão 

intimamente ligadas com o cotidiano das pessoas, o que acaba se tornando um assunto 

indispensável dentro do telejornal. A editora explica que as matérias de variedades são 

imprescindíveis na programação do Jornal do Almoço, porque há uma interação com os 

telespectadores: 

 
É importante porque são matérias que repercutem muito. As pessoas ligam e 
pedem esse tipo de matéria, porque reconhecemos que são matérias muito 
aceitas pelos telespectadores. Quando a gente faz uma matéria de moda, por 
exemplo, as pessoas logo após nos veicularmos a matéria, já estão ligando para 
saber onde comprar tal produto, ou se tal massagem que mostramos é boa 
mesmo. Então a recepção em casa desse tipo de matéria é muito boa, da 
mesma forma que quando mostramos durante JA, só matéria de acidente, 
mortes, violência, as pessoas ligam e pede matérias de comportamento, de 
moda. É ai que vemos a importância de mostrar e produzir matérias de 
variedades, claro que as matérias de variedade têm que ser factuais (Michele 
Dias, em entrevista ao pesquisador, no dia 04/11/2088). 
 
 

Segundo a editora, as matérias de variedades sempre vão ganhar destaque dentro do 

jornal do almoço, porque o público gosta e sempre está ligando para a produção pedindo para 

que se faça matérias desse tipo, comenta Clarissa Schawrtz. O jornal do almoço tem muitas 

variedades entrelaçadas com esportes e outras editorias, contando, ainda, com as notícias 

factuais.  

Dentro desse enfoque, que é a pesquisa, questionou-se a coordenadora de 

telejornalismo, sobre a possibilidade de em algum momento surgir outra matéria junto com a 

matéria de variedades, por exemplo, qual matéria ela veicularia, lembrando que as duas são 

factuais.  

A gente sempre antes de construir o espelho48 do telejornal. Nós sempre 
prevemos e discutimos as pautas, como tu podes observar. A gente prevê o 
espaço para todas as matérias. Aqui em Santa Maria temos um espaço muito 
bom de tempo, em média 18 minutos. O que acontece às vezes é que nós temos 
que cortar uma matéria, deixando ela com um tempo menor, mas não 
impossibilitando ela de ir ao ar. Nós conseguimos fazer um balanço no 

                                                
48 Espelho: é a relação e a ordem de entrada das matérias no telejornal, sua divisão por blocos, a previsão 
dos comerciais, chamadas e encerramento. Como a própria palavra já diz, reflete o telejornal 
(PATERNOSTRO, 1999, p. 142). 
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telejornal, já que o mesmo tem que ser costurado, intercalando matérias 
pesadas com matérias mais leves, neste caso as variedades (Clarissa Schwartz, 
em entrevista ao pesquisador, no dia 07/11/2008). 
 
 

Sendo assim, o que se pôde constatar é que as matérias de variedades estão inseridas 

no dia-a-dia do telejornal, sendo veiculados todos os dias e, no fim de semana tem sua 

veiculação com mais precisão. Também se constatou que a produção do telejornal tem grande 

conhecimento da importância dessas matérias dentro do JA. 

Dessa forma, a pesquisa fecha a lacuna que existia em saber como variedades se 

inserem no telejornal local, considerando critérios como factualidade e proximidade dos 

fatores fundamentais na hora de se criar uma matéria de variedades. A preocupação em 

abranger o maior número de pessoas conta muito na reunião e discussão de pauta e, portanto 

no cotidiano do jornal. Como observação geral, as matérias de variedade ganharam seu espaço 

dentro do telejornal e a tendência é que continuem cada vez mais ganhando espaço, já que é 

de interesse dos telespectadores este tipo de matéria, de acordo com a equipe do JA. 

 



5 CONCLUSÕES  

 

Ao procurar compreender a dinâmica de produção do Jornal do Almoço local a partir 

das matérias de variedades, evidenciou-se algumas questões da prática jornalística. Surgiram 

algumas dúvidas e, também se percebeu que pode haver outros enfoques de estudo para 

futuras jornadas, já que o tema não se esgota.  

A partir da aproximação do dia-a-dia da redação e com as profissionais, mesmo que 

em tempo exíguo, através da observação participante e das entrevistas com as editoras do JA, 

para verificar o espaço e importância dessas pautas e matérias, constatou-se que as matérias 

que têm esse foco são bem discutidas e elaboradas dentro dessas reuniões, sempre com a 

preocupação de saber se, em casa, o telespectador vai gostar ou se vai ser válido para ele, tal 

matéria. Quer dizer, os profissionais da emissora trabalham a partir de uma audiência 

imaginada/presumida, mesmo sem ter pesquisas qualitativas. O “feedback” (retorno) da 

audiência se dá via telefonemas, e-mails, pessoalmente, direto com a produção do JA. As 

pessoas estão constantemente entrando em contato com a produção para passar algo que esteja 

acontecendo em suas localidades. 

Fica claro que, além do telejornal mostrar outras editorias e as notícias factuais, e 

afirmar se comprometer com isso, as matérias de variedades são, também, de suma 

importância, pois na opinião das profissionais, fazem parte do interesse do público. Logo, elas 

são produzidas. Abordar essas pautas desde diferentes enfoques, sempre com o fator 

atualidade. 

A partir do levantamento histórico constatou-se que as matérias de variedades durante 

um período possuíram lugar de maior destaque dentro do telejornal, pois faziam parte de um 

quadro exclusivo para matérias desse segmento; embora ainda estejam diluídas em quadros de 

Agenda e Entrevistas com artistas e músicos para dar conta de uma demanda dessas pautas. 

No entanto, não há mais um quadro com nome específico de Variedades. Com isso, hoje 

encontra-se matérias que apenas se intercalam diante de outras editorias dentro do telejornal. 

Dessa maneira, mesclam as variedades com editorias de esportes, economia, política entre 

outras, e as notícias da editoria de geral. 

Vale destacar que durante esta pesquisa, em nível teórico com relação a gêneros, 

categorias e formatos, duas “categorias” (SOUZA, 2004) enquadraram-se para o estudo do 

Jornal do Almoço: o entretenimento e, trazendo no seu conjunto a revista eletrônica, que une 
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aquele com informação. No caso da revista eletrônica, contempla-se a informação, a qual 

também traz o telejornal como gênero desta categoria.  

Vale destacar que Jornal do Almoço pode ser considerado uma revista eletrônica pela 

sua abordagem (e por unir informação e entretenimento, como já se destacou) e conforme a 

própria RBS TV, formato que preponderou especialmente até o início dos anos 2000, por sua 

vez, e por se dedicar mais à informação do que ao entretenimento caminha mais para o 

formato de telejornal, como explicou em entrevista por e-mail o próprio editor-chefe José 

Pedro Villa Lobos. É nesse sentido que, mesmo as matérias de variedades, ainda que sejam 

matérias mais leves, têm como objetivo passar uma informação em meio ao programa. 

Dentro deste estudo também foi apresentado que não existe, segundo as editoras do 

Jornal do Almoço local (região de Santa Maria), editoria de variedades, muito embora no site 

institucional da empresa, apareça o JA como sendo um telejornal que apresenta esta editoria. 

Por sua vez, em Santa Maria, esta editoria não é reconhecida pela equipe, enquanto tal, e 

acaba sendo classificada simplesmente como matéria de variedades ainda que se apresente os 

quadros e se detalhe sua importância, por meio de sua inserção diária dentro do telejornal.  

Outra questão a ser levantada neste estudo foi que, em qualquer assunto que for 

arrolado na reunião de pauta, ele pode vir a ser uma matéria de variedade, ou seja, um tema 

factual pode ter um enfoque de variedades desde um olhar/abordagem diferenciado/a, como o 

caso do Vestibular, o qual, além de ser um evento importante para a cidade, ainda são feitas 

matérias variedades, abordando assim assuntos do cotidiano. Como, por exemplo, as 

caminhadas feitas pelas pessoas nesta época do ano, as tendências de moda para o verão, as 

maneiras de preparar o corpo com saúde, são algumas das matérias que o Jornal do Almoço 

sempre busca produzir, porque faz parte do dia-a-dia das pessoas. 

Por fim, a pesquisa constata que, ainda que o Jornal do Almoço tenda à informação 

factual, as matérias de variedades ocupam um espaço de destaque na construção do telejornal, 

tendo em vista o perfil editorial do programa e o retorno que a equipe tem sobre pautas como 

eventos, agenda da região de cobertura, shows entre outras. Tais matérias passam por todos os 

processos e critérios que conseguem ter um espaço diário no Jornal do Almoço, o que 

evidencia a relevância das variedades no contexto local, jornalístico, institucional e até 

mercadológico. 
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ANEXO A – Descrição do Telejornal 
 
 
Jornal do Almoço, dias de gravação- 13/10 -18/10/2008- Santa Maria-RS 
 
 
 
*Segunda-Feira- 13/10     1° BLOCO    6’ 21” 
1- Abre com uma reportagem sobre o dia das crianças, atividades que aconteceram no fim de 
semana. Atividades como música e coral. –Santa Maria-(variedades e proximidade) 
 
2- Mostraram uma reportagem sobre um concurso de pipas que foi realizado no fim de 
semana, em função do dia das crianças. Porem o concurso não foi possível porque não tinha 
vento nesse dia 12/10.- Santa Maria 
Sonora com crianças-2 
Sonora com pai. 
A reportagem fez menção à falta de vento, e que por esse motivo não deu pra realizar o 
concurso. (proximidade, variedade) 

 
-Comentário dos apresentadores- 

 
3- Nota Coberta- Sobre uma competição de montonbike- Rosário do Sul- vários participantes 
de todo estado totalizando 75 ciclistas.(brevidade, esportes) 

 
4- Nota Pelada- Futebol- (esporte)- Santa Maria 
Copa FGF – Periquito * Grêmio de Bagé (esporte) 

 
A seguir: Temporal que atingiu São Sepé 

 
2° BLOCO           07’00 

 
1- Abriu com uma nota pelada- Itaara- Referente a quatro jovens que foram resgatados na 
‘cascata do Banrisul’ pelos bombeiros. 15”(categoria de importância/ quantidade de pessoas 
envolvidas no fato) 

 
2- Mostraram uma reportagem sobre o temporal que atingiu São Sepé, começou com um 
comentário sobre um raio que atingiu um morador em SS, quando ele guardava o gado. 
Depois mostraram imagens sobre o temporal com destelhamento de casas. Uma passagem da 
Ticiana Fontana (repórter) em SS, duas sonoras com moradores. 1’37” (categoria de 
importância/quantidade de pessoas envolvidas no fato) 

 
- Comentário entre os apresentadores- sobre o prejuízo do temporal na região. 

 
3- Mostraram uma reportagem sobre a Expofeira- primeiro fim de semana da feira, com 
ênfase nas gineteadas. Mostraram a gravação do Galpão Criolo. Imagens sobre os shows, 
gineteadas, exposições nos stands, leiloes. Sonora com o organizador do evento, onde o 
mesmo passou a agenda dos shows da semana. Santa Maria 02’38” (dentro dos 
valores/notícia- relativo aos meios de informção- Freqüência- pode ser também local). 
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4- Mostraram uma nota coberta sobre a apresentação da Orquestra de Câmara do Theatro São 
Pedro, onde teve uma apresentação na Catedral de Santa Maria. 1’01” (variedades) 

 
- Apresentadora faz pedido aos telespectadores que mandem suas sugestões de pauta para o 
jornal do almoço-passa os contatos. (e-mail e telefone) 
 
FIM OBS: Durante o intervalo os comerciais se referiam a ExpoIjuí e também sobre os 
remates em São Gabriel. 

 
Durante esse dia foi mostrado quatro reportagem, mais duas notas coberta e mais duas notas 
peladas. Sendo que três foram matérias de variedades. Pode-se classificar que foram quatro se 
forem colocadas as Feiras agropecuárias enquanto variedades, no sentido de oferecerem 
músicas, exposições e shows. 

 
 
 

*Terça-feira- 14/10    1° BLOCO  04’14’’ (Michele Dias e Clarissa Schwartz) 
 
 

1- Abriu com uma reportagem sobre miss, onde o foco principal foram duas meninas que são 
miss. Uma de São Borja, mini miss Rio Grande do Sul, e outra de Santa Maria, mini miss 
mundo. A reportagem mostrou a trajetória das duas crianças no concurso e também o dia-a-
dia de cada uma. Teve duas sonoras com as duas mães, e uma sonora com a professora da 
mini miss mundo. São Borja e Santa Maria (variedades).  
 
2- Depois deram uma nota pelada sobre o Santiago em Cena, onde 17 grupos de teatro se 
apresentaram, 11 grupos de dança, sete cidades do Estado. Passaram, ainda, a agenda do dia. 
Repórter foi a Michele Dias e o tempo da nota pelada foi de 22’’. Santiago (variedades). 
 
- A seguir: Famílias de São Sepé alojadas em abrigos. 
 
 
2° BLOCO             05’37’’ 
 
1- Abriu com uma nota coberta sobre uma obra que a Defesa Civil de Santa Maria embargou. 
A obra fica na Av. Medianeira, com esta obra os vizinhos da mesma corriam o risco de casas 
desmoronarem devido as condições da obra. Fizeram ainda um comentário referindo-se que o 
proprietário havia sido notificado. A repórter foi a Michele Dias e o tempo foi de 32’’. Nota 
Coberta. (da categoria de informação/ relevância e significação do fato quanto a sua potencia 
evolução e conseqüência). Santa Maria 
 
 2- Mostraram o temporal que atingiu São Sepé no domingo, onde alunos ficaram sem aula. E 
17 pessoas passaram a noite em ginásios da cidade. Fizeram uma passagem da Ticiana 
Fontana na cidade. Teve uma sonora com a Defesa Civil pedindo ajuda para a população doar 
(roupas, alimentos e colchões). Teve ainda quatro escolas que foram danificadas e 1500 
alunos sem aula. Essa foi uma reportagem produzida pela Clarissa Schwartz e teve o tempo de 
01’27’’. Sendo que esta mesma reportagem também foi mostrada em Porto Alegre para todo 
os estado. São Sepé. 
(categoria de importância/quantidade de pessoas envolvidas no fato) 
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3- Mostraram uma nota coberta, sobre uma casa em Santa Maria, na vila Prado que também 
foi danificada devido ao mau tempo, onde a casa teria sido alagada por más condições na rua. 
Após a nota, a apresentadora deu a resposta da prefeitura que em breve seria feito os reparos 
na rua. Apresentadora Michele Dias e o tempo foi de 26’’. (interesse público, devido uma das 
causas ser da prefeitura) 
 
4- Mostraram em seguida uma reportagem sobre alergias que se dão em função das flores na 
primavera, focando mais para a rinite. Houve duas sonoras, uma com dona de floricultura e 
outra com uma guria que tinha renite. Ainda teve outra sonora com medico, falando das 
principais flores que soltam mais pólen. Repórter foi a Juliana Motta e o tempo foi de 02’14’’. 
Santa Maria. (variedades/saúde/interesse. 
 
5- Depois deram uma nota pelada sobre um preso que havia sido capturado em São Gabriel, 
enquanto era transportado de SG para Santiago. Airton de Almiro Prestes. Apresentadora, 
Michele Dias no tempo de 20’’. (brevidade, interesse publico) 
 
A seguir com a previsão do tempo para todo o Estado. 
Neste dia tivemos três matérias de variedades, sendo três reportagens, duas notas cobertas e 
duas notas peladas.  

 
 

*Quarta-Feira 15/10    1° BLOCO    05’15’’ Michele Dias e Juliana Motta 
 
  
1- Começou com uma nota pelada, sobre a Expo-Santiago, onde tivera 400 expositores, show 
de abertura com Julio Saldanha, mais festival de musicas criolas, mais feiras da indústria e do 
comércio. Apresentada por Miche Dias no tempo de 31’’. (dentro dos valores/notícia- relativo 
aos meios de informção- Freqüência- pode ser proximidade, economia e variedades). 

 
2- Depois teve uma nota pelada, sobre a copa FGF, onde o Riograndense enfrentava o Inter B, 
às 15h30min no Beira Rio. Apresentada por Juliana Motta no tempo de 11’’. (esporte) 
 
3- Mostraram uma reportagem sobre as eliminatórias regionais do festival que buscava 
conscientizar os estudantes sobre a importância da educação fiscal. Apresentação de músicas 
e danças. Com o objetivo de criar a consciência cidadã. Onde 14 escolas de Santa Maria, 
participaram. Teve uma sonora com a auditora fiscal, sobre arrecadação de impostos. 
Reportagem produzida por Luis Eduardo no tempo de 01’18’’. (interesse público) 
 
4- Depois teve ainda entrevista no estúdio com Rejane Miranda, Rafael Bisogno e Marcelo 
Massari sobr um tributo a Noel Rosa, poeta que morreu e deixou mais de 200 composições, 
onde vários interpretes da música nacional regravaram seus sucessos. Este tributo foi 
apresentado a 10 anos atrás e volta para fazer uma relação de antes com as novas gerações da 
música. Clássicos como “Com que roupa” e “Feitiço da Vila” entre outras participações. 
Apresentação do Tributo a Noel Rosa foi no Teatro Treze de Maio. Juliana Motta foi que fez 
a entrevista aos músicos nos estúdio, no tempo de __________________________.03’06’’ 
(os músicos ainda cantaram um trecho de uma música). Santa Maria. (pode ser classificado 
na categoria de informação, no gênero entrevista. No telejornal pode ser considerado 
variedades). 
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2° BLOCO      09’01’’ 
 

1- Começou com uma nota coberta, sobre um acidente de trabalho em  Santa Maria, onde 
Nelson Martins Coelho de 46 anos, se feriu depois que o motor de um carro incêndio, quando 
o mesmo fazia a manutenção. O incidente ocorreu no bairro Santa Marta. Apresentada por 
Michele Dias no tempo de 13’’. (proximidade). 

 
2- Mostraram uma reportagem em Julio de Castilhos, onde 13 casas e 150 pessoas ficaram 
desabrigadas depois do temporal que atingiu a cidade. Onde teve destelhamento de casas, 
devido ao grande número de pedras que caíram na cidade. Reportagem produzida por Luis 
Eduardo no tempo de 01’16’’. (categoria de importância/ quantidade de pessoas envolvidas no 
fato). Teve duas sonoras com moradores. 

 
3- Depois mostraram outra reportagem sobre a exumação do corpo da advogada de Santa 
Maria, Tiane Marquioto, morta com um tiro na cabeça em dezembro de 2006. Na época o 
médico, noivo da vitima Alexandre Saccol Pereira, alegou que a vítima cometeu suicídio após 
discussão do casal. Teve duas sonoras, uma com delegado e outra com perito. Reportagem 
produzida por Denis Cabreira no tempo de 01’43’’ (da categoria de informação/ relevância e 
significação do fato quanto a sua potencia evolução e conseqüência). 

 
4- Apresentaram uma nota coberta, em Santa Maria, sobre o aniversário da FUNDAE, onde 
teve comemoração para a imprensa. A FUNDAE tem 18 cursos na área rural e mais cursos de 
mecânica. Comentaram sobre o envolvimento da Fundae no esquema do DETRAN. Nota 
apresentada por Michele Dias, no tempo de 50’’. (interesse público) 

 
5- Mostraram uma nota pelada falando do reingresso e também matriculas para a pré-escola 
em escolas estaduais de Santa Maria. Apresentada por Michele Dias no tempo de 18’’ 
(serviço). 

 
6- Depois fecharam o telejornal com uma reportagem sobre o dia do professor em Santa 
Maria, onde foi mostrado uma trajetória dos professores de bebes até o último ano na escola. 
Reportagem de Juliana Motta no tempo de 03’20’’ com 2 sonoras com professores e 3 sonoras 
com alunos. (variedades) 
Na quarta-feira, um fato diferente porque analisei 2 matérias de variedades. Podia ser 3 se o 
telejornal local considerar a entrevista de estúdio como sendo variedades. Ainda tivemos 4 
reportagens, 2 notas cobertas e 2 notas peladas. 
 
 
*Quinta-Feira 16/10  1° BLOCO 05’24’’ Clarissa Schwartz e Michele Dias 

 
1- Abriu o telejornal com uma reportagem sobre o verão e perda de quilos na estação mais 
quente do ano. A matéria se focou em fazer menção em quilogramas a mais e o uso de 
biquínis, fazendo então essa relação entre as mulheres. Teve sonora com jovens nas 
academias, sonora com uma professora de educação física, sonora com lojas especializadas 
em vender produtos para emagrecer, uma sonora com médico sobre os cuidados que as 
mulheres devem ter quando decidirem emagrecer. Foi mostrado um gráfico com dicas de 
alimentação e esportes. Reportagem feita em Santa Maria, produzida por Michele Dias no 
tempo de 03’35’’. (variedades) 
 



53 

2- Mostram em seguida uma outra reportagem sobre a Expo-Santiago, a abertura oficial da 
feira com shows, exposições, feira de gado. Teve a sonora com a secretaria de cultura do Rio 
Grande do Sul, Monica Leal. Teve ainda imagens sobre o festival de músicas criolas. 
Reportagem de Michele Dias no tempo de 51’’ (dentro dos valores/notícia- relativo aos meios 
de informção- Freqüência- pode ser proximidade, economia e variedades). Pode ser também 
atribuído a categoria de informação, no critério de Grau Hierárquico dos indivíduos 
envolvidos no fato. 

 
3- Depois mostraram uma nota pelada, sobre a suspensão de Ródias, jogador do Riograndense 
devido envolvimento no último jogo com em setembro em Rio Grande contra o São Paulo de 
Rio Grande. Nota apresentada por Clarissa Schwartz, no tempo de 30’’. (esporte) 
 
 
2° BLOCO                      04’03’’ 

 
 
1- Começou com uma reportagem sobre o segundo temporal que atingiu São Sepé. Onde 
alunos ficaram sem aula pois a escola teve quer ser fechada devido ao alagamento. Mais de 
150 casas tiveram destelhamento. Sonora com dois moradores e mais uma com a Defesa 
Civil. Reportagem produzida pela Ticiana Fontana, no tempo de 01’37’’. (categoria de 
importância/ quantidade de pessoas envolvidas no fato) 
 
2- Em seguida outra reportagem sobre os reflexos da crise mundial que abatem também Santa 
Maria. Sonoras com responsáveis por financiamentos de carros, automóveis e economistas. 
Reportagem produzida por Luis Eduardo, no tempo de 01’42’’ (economia). 
 
3- Depois mostraram uma nota coberta sobre as finais dos jogos bom de bola que foram 
realizadas em Santa Maria, no ginásio do Clube Dores, 4 modalidades (futsal, basquete, 
vôlei e handebol), mais de 2.000 atletas. Nota apresentada por Michele Dias, no tempo de 
30’’. (esporte) 

 
Logo após o final do segundo bloco foi mostrado um comercial se referindo a Expofeira de 
Santa Maria. 

 
 

Na quinta-feira tivemos duas notas de variedades, onde ainda teve quatro reportagens, uma 
nota coberta e uma nota pelada. 

 
 

 * Sexta-Feira 17/10      1° BLOCO  06’39’’ Celso Duarte e Michele Dias. 
 

 
1- Começou com uma reportagem sobre a copa FGF, falando que o Riograndense iria receber 
o São Paulo (Rio Grande), no estádio dos Eucaliptos, ia ser o reencontro das duas equipes 
depois da confusão que aconteceu no primeiro turno do campeonato. Imagens dos jogadores 
treinando e uma sonora com o técnico do Riograndense. Santa Maria, reportagem produzida 
por Celso Duarte no tempo de 52’’. (esporte) 
 
2- Abriu com uma reportagem sobre as finais dos jogos Bom de Bola. Com ênfase sobre 
como as equipes se preparam para chegar à final e o espírito delas enquanto participantes. 
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Duas sonoras uma com atleta e outra com professor. Santa Maria, produção de Ticiana 
Fontana sobre o tempo de 01’20’’ (esporte). 
 
3- Logo mostraram a agenda do fim de semana para a região: Feira em Santa Maria (sexta), 
Baile Municipal do Idoso São Gabriel (sábado), 12° Santiago em Cena (sexta e sábado), 7° 
Santa Cena, Santa Maria (sábado), Encontro de Aeromodelismo em Caçapava do Sul 
(sábado e domingo), 34° Expo-Feira Regional e 13° Expocom, São Sepé e Vila Nova do Sul 
(sábado e domingo), 5ª Feira Comercial e Industrial em Dilermando de Aguiar (sábado e 
domingo), 2° Expo-Santiago (sábado e domingo com show do Bruno e Marrone), 3° Feira de 
São Cristóvão em Camobi, Santa Maria. A agenda foi apresentada pelos dois apresentadores, 
no tempo de 02’22’. Dentro da agenda do fim de semana tem ainda o Minuto Atlântida, com 
apresentação de algum comunicador da rádio, nesse dia o Xandi, que também reforçou a 
expo-feira de Santa Maria, se referindo dos shows que iriam subir no palco aquele fim de 
semana. O tempo do minuto Atlântida foi de 26’’. (variedades) 
 
4- Em seguida, falaram uma nota pelada, referindo-se ao simulado Kzuka, mídia incluída 
dentro do grupo RBS. Falaram como funcionava e onde se fazia a inscrição. Apresentada por 
Michele Dias no tempo de 24’’. Santa Maria e região. 
 
2° BLOCO                     04’09’’ 

 
1- Começou com uma nota pelada sobre um acidente que a poucos minutos antes de começar 
o jornal aconteceu em Santa Maria. O acidente foi entre um caminhão e uma moto que se 
colidiram frontalmente, na BR 158 perto do cruzamento da BR 392. Nota apresentada pela 
Michele Dias no tempo de 15’’. (brevidade, interesse publico) 
 
2- Em seguia mostraram uma nota coberta, sobre a Sétima Assembléia de Convergência, que 
foi realizada em Santa Maria, para discutir temas importantes para a população. A 
assembléia foi apresentada no campus da UFSM, com o tema “desenvolvimento sustentável”, 
ouviram sugestões dos presentes. Foi um evento organizado pelo Fórum de Desenvolvimento 
Regional, Assembléia Legislativa, Universidades, Conselhos Regionais de Desenvolvimento e 
sociedade Civil e Organizada. Nota apresentada por Celso Duarte no tempo de 35’’. (interesse 
público).   
 
3- Depois mostraram uma reportagem sobre a compra de alimentos embalados. Mostrando os 
cuidados que os consumidores devem ter na hora de comprarem esses alimentos. Teve uma 
sonora com um agricultor que devido a grande procura de produtos embalados, o agricultor 
teve que começar a embalar também os seus. Mostraram a alta procura de verduras e legumes 
cortados e embalados, o que facilita muito a vida de muita gente. Teve ainda sonoras com 
pessoas que adquirem esse produtos e também com uma nutricionista. Reportagem produzida 
pela Ticiana Fontana, no tempo de 02’33’’. Santa Maria (saúde). 
 
4- Uma reportagem de Santa Maria, mas que foi veiculada pelo jornal de Porto Alegre para o 
estado. Sobre o idoso que arrastou um cachorro por 100 metros, pois o cachorro havia 
invadido seu pátio. Teve sonora com pessoas que socorreram o cachorro. Com veterinário e 
também com a polícia. Reportagem produzida pela Ticiana Fontana no tempo de 01’42’’.  
(valor/noticia de interesse-situação insólita/ editoria-polícia) 
 
 Na sexta-feira tivemos uma reportagem sobre variedades, ao qual eu classifiquei a agenda 
como sendo variedades. Depois teve 4 reportagens, 1 nota coberta e duas notas peladas. 
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* SÁBADO 18/10      04’49’’     Ticiana Fontana 
 
1- Abriu com uma nota coberta sobre o Festival de Música Criola de Santiago, mostraram o 
encerramento e os resultados da 21° edição do festival. Nota apresentada pela Ticiana Fontana 
no tempo de 43’’ (variedades). 
 
2- Apresentaram uma nota pelada sobre o show do Bruno e Marrone que aconteceria naquele 
sábado em Santiago. Nota apresentada pela Ticiana Fontana, no tempo de 5’’. (dentro dos 
valores/notícia- relativo aos meios de informção- Freqüência- pode ser proximidade, 
economia e variedades). 
 
3- Mostraram uma reportagem sobre a abertura oficial da expo-feira de Santa Maria, falaram 
ainda sobre a feira as exposições, shows, gados, e apresentação de shows locais. Passaram a 
agenda do ultimo dia de expo-feira. Apresentada pela Ticiana Fontana, no tempo de 01’02’’. 
(dentro dos valores/notícia- relativo aos meios de informção- Freqüência- pode ser também 
local). 
 
4- Logo em seguida mostram uma reportagem , sobre duas fãs da Banda Calipso, que fizeram 
um apelo pedindo para que a dupla de fãs tivessem acesso ao camarim da banda e assim 
pudessem conhecer seus ídolos de perto. Sonoras com as duas fãs, reportagem produzida pelo 
Luis Eduardo no tempo de 01’27’’. Santa Maria (variedades). 
 
5- Encerraram o jornal com uma nota coberta sobre a final dos jogos Bom de Bola. Onde teve 
premiação para atletas destaque em cada modalidade. Nota apresentada pelo Denis Cabreira, 
no tempo de 32’’(esporte) 
 
FIM. 


