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RESUMO 

 Esta pesquisa está organizada em torno dos estudos sobre a caracterização de gênero do 

telejornal-revista, abordando os modos de endereçamento no Jornal Hoje. A partir disso é 

possível observar como o programa foi construindo um estilo próprio e fazendo disso um 

meio de manter uma relação de credibilidade e confiança com o seu espectador. Podemos 

observar que o programa reafirmou seu estilo, que é de um telejornal-revista e com isso 

buscou maior proximidade com o espectador por meio dos modos de endereçamento. O 

objetivo geral é analisar a relevância dos modos de endereçamento na caracterização de 

gênero do programa. A partir de uma abordagem qualitativa, são utilizados como autores base 

Bardin (2010), para análise de conteúdo, Aronchi de Souza (2004), com categorias, gêneros e 

formatos da televisão brasileira, Gomes (2011), para tratar sobre modos de endereçamento e 

Dejavite (2006) a respeito de Infotenimento. Analisando vários elementos que compõe o 

telejornal chegamos à conclusão de que as mudanças que ocorreram ajudaram a resgatar a 

identidade do Jornal Hoje que sempre teve a proposta de um telejornal-revista desde sua 

estreia, mas que por alguns anos foi perdida. 

 

 

Palavras-Chave: Jornal Hoje; Telejornal-Revista; Modos de Endereçamento.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho buscou identificar e mapear os modos de endereçamento de um 

telejornal e sua relação com a caracterização de gênero. Nosso objetivo foi estudar o telejornal 

Jornal Hoje, apresentado na Rede Globo, de segunda a sábado, no período da tarde. A escolha 

do Jornal Hoje como objeto de estudo se justifica pelas crescentes modificações no seu 

formato e no seu estilo de apresentação, incluindo as inovações no cenário e nas formas de 

apresentação das reportagens com o avanço da tecnologia, além de ser um dos telejornais com 

mais audiência da emissora1. Em 2016 o JH atingiu duas vezes a melhor audiência 

comparando com outros programas no mesmo horário de exibição, alcançando 15,7 pontos de 

média e na Grande São Paulo 16,5 pontos2.  

 O JH com um estilo mais leve e descontraído se diferencia pela simplicidade de narrar 

às histórias do cotidiano e da vida das pessoas. Com uma programação mais voltada ao 

infotenimento, o jornal apresenta um jornalismo mais “light”, que segundo Dejavite (2006) é 

um jornalismo que mistura o entretenimento com a informação.  

 O telejornal desenvolve uma mistura de conteúdos sobre informação e ao mesmo 

tempo voltada ao entretenimento, por apresentar matérias referentes à vida pública e privadas 

das pessoas, tratar assuntos como moda, saúde, beleza, dar dicas de onde tirar férias, fazer 

turismo, dicas domésticas de como melhor organizar os ambientes. 

O trabalho possui como eixo norteador a seguinte questão: De que forma os modos de 

endereçamento contribuem para a caracterização de gênero do programa Jornal Hoje? 

A partir disso o objetivo do trabalho foi identificá-los e descrevê-los, assim podendo 

fazer uma análise de quais tem mais relevância e que influenciam na caracterização de gênero 

do programa. 

O modo de endereçamento de um determinado programa se relaciona com sua 

audiência a partir da construção de um estilo, que o identifica e o diferencia dos demais, nos 

faz melhor entender que quem quer que produza uma noticia deverá ter em conta não apenas 

uma orientação em relação ao acontecimento, mas também uma orientação com seu receptor. 

Esse relacionamento é estabelecido com quem assiste e reflete na audiência, credibilidade e 

qualidade do programa. 

                                                           
1 Informações retiradas do site <http://jornalggn.com.br/noticia/os-telejornais-mais-assistidos-

segundo-a-pesquisa-brasileira-de-midia-2013> Acesso em: 18 de novembro de 2016 
2Informações retiradas do site <https://conexaotvaudiencia.wordpress.com/2016/08/12/jornal-hoje-

atinge-17-pontos-e-repete-melhor-audiencia-do-ano-nesta-quinta-11/> Acesso em: 18 de novembro de 2016 

http://jornalggn.com.br/noticia/os-telejornais-mais-assistidos-segundo-a-pesquisa-brasileira-de-midia-2013
http://jornalggn.com.br/noticia/os-telejornais-mais-assistidos-segundo-a-pesquisa-brasileira-de-midia-2013
https://conexaotvaudiencia.wordpress.com/2016/08/12/jornal-hoje-atinge-17-pontos-e-repete-melhor-audiencia-do-ano-nesta-quinta-11/
https://conexaotvaudiencia.wordpress.com/2016/08/12/jornal-hoje-atinge-17-pontos-e-repete-melhor-audiencia-do-ano-nesta-quinta-11/
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Com base nos autores Bistane (2008) e Rezende (2000) foi apresentado o contexto 

histórico da televisão, Aronchi de Souza (2004) nos dá subsídios para contextualizar a 

classificação das categorias de gêneros na televisão brasileira. Dejavite (2006) nos dá aporte 

sobre a relação do entretenimento com a informação, que a autora classifica como 

INFOtenimento. Ao mesmo tempo, enquanto se informam sobre os acontecimentos mais 

relevantes do dia, as pessoas também buscam a distração, o entretenimento. Sendo a televisão 

o meio mais visto ainda pela população brasileira, os telejornais com a sua função social e 

cultural foram ao longo do tempo se adaptando para conseguir chegar ao seu espectador e 

garantir que ele seja fiel e que o telejornal não perca sua credibilidade. Para isso é preciso 

chamar a atenção do telespectador com a utilização, cada vez mais comum, das imagens que 

representam a realidade, ou assim dizendo, a vida e o cotidiano das pessoas. 

Para entender os modos de endereçamento, que é nosso conceito principal de pesquisa 

buscamos referências em Itania Gomes (2011). Os modos de endereçamento estão 

relacionados a uma característica na forma prática e comunicativa específica de um programa, 

modo que um programa de televisão tenta estabelecer sua forma particular de relação com sua 

audiência. 

Todos os recursos utilizados em um telejornal, como recursos visuais, gestuais e 

sonoros fazem parte da estrutura e do formato de um programa. Para a análise foram 

escolhidos seis programas de diferentes dias da semana, com o conceito de semana composta, 

utilizando recortes de decupagens feitas de programas nos meses entre abril a outubro de 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 TELEVISÃO 

 

No Brasil a televisão teve sua estreia em 1950, desde então virou um fenômeno entre 

as pessoas. Seu início foi marcado pelo encantamento das pessoas por misturar imagens e 

sons ao mesmo tempo, sempre com uma grade programação bastante variados, assim atraindo 

todos os tipos e telespectadores. 

 

A televisão no Brasil tem pouco mais de meio século, tempo em que, para captar 

olhares país afora, se popularizou e avançou em tecnologia. É uma concessão 

pública, que pode ser explorada comercialmente, mas tem que oferecer qualidade à 

população, como todo serviço dessa natureza (BISTANE; BACELLAR, 2008, p. 9). 
 

A televisão no Brasil, ainda hoje, ocupa lugar de destaque e se configura como um 

veículo, a partir de seu caráter imagético, capaz de unir entretenimento e informação. Vista 

como um ritual coletivo, o meio constitui uma intensa relação com seu público e é capaz de 

influenciar o contexto social e processos sociais, sendo responsável por criar mundos 

fascinantes, cativar e seduzir. Nesse sentido, nos últimos anos, tem crescido o número de 

trabalhos que tentam compreender as relações entre televisão e sociedade.  

Com as novas tecnologias os meios de comunicações mais tradicionais, 

principalmente a televisão, tiveram que se renovar, mas ainda assim a televisão ocupa um 

lugar privilegiado nos lares de todo país, segundo Rezende (2000, p. 23) “No caso brasileiro, 

a TV não é apenas um veículo do sistema nacional de comunicação. Ela desfruta de um 

prestigio tão considerável que assume a condição de a única via de acesso as notícias e ao 

entretenimento por grande parte da população”.  

Nos últimos anos tem se percebido uma grande mudança na apresentação dos 

telejornais brasileiros, essas mudanças são vistas por muitos como um apelo pela audiência 

que está cada vez mais migrando para as redes sociais. 

A primeira emissora de televisão no Brasil, a TV Tupi, foi inaugurada há mais de 60 

anos. No começo, os programas eram ao vivo e caracterizados pela improvisação, 

experimentação em linguagem (adaptada do rádio e do teatro) e falta de aparelhos receptores, 

devido ao alto custo. Nessa época, o rádio era o principal meio eletrônico de informação e 

entretenimento dos brasileiros. Aos 60 anos, a televisão brasileira acumula elogios como uma 

das melhores do mundo.  

Segmentar as grades de programação tem sido preocupação cada vez mais constante 

para as grandes emissoras. Metodologias e estratégias para definição e fidelização de 
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telespectadores são cada vez mais utilizadas e aperfeiçoadas. Os formatos e gêneros 

televisivos se adaptam a cada dia, conforme a mudança do cenário externo,  cada um com 

suas particularidades, porém visando sempre o entretenimento, independentemente do seu 

formato. A seguir falamos um pouco sobre os programas de televisão e seus formatos. 

  

          2.1.1 CLASSIFICAÇÃO DAS CATEGORIAS, DOS GÊNEROS NA TELEVISÃO 

E DOS FORMATOS NA TELEVISÃO BRASILEIRA 

 

O aprofundamento sobre o desenvolvimento histórico de cada gênero, a técnica e o 

conceito das soluções usadas e os resultados conquistados no vídeo, resultam em um perfil de 

produção televisiva, facilitando o entendimento técnico na criação dos programas. Segundo 

Aronchi de Souza (2004), a divisão dos programas em categorias inicia o processo de 

identificação do produto, seguindo o conceito industrial assumido pelo mercado de produção. 

Seja na própria teoria de construção de sentido, a televisão deve ser explorada como meio de 

comunicação capaz de produzir inúmeros gêneros televisivos.  

De acordo com Aronchi de Souza (2004), qualquer que seja a categoria de um 

programa de televisão, ele deve sempre entreter e pode também informar. São elencadas em 

cinco categorias, que englobam a maioria dos gêneros: entretenimento, informativo, educativo 

e publicidade. Conforme Aronchi de Souza (2004), uma quinta categoria chamada “outros”, 

que no Brasil se trata de produções exclusivas e inéditas apresentadas pelas emissoras como 

programas diferenciados, que podem ser de vários gêneros. Dentre eles podemos citar, 

minisséries e entrevistas.  

 A metodologia de classificação dos programas não impede a união de categorias. Nos 

programas televisivos é a forma que auxilia no entendimento do gênero. Na perspectiva de 

Aronchi de Souza (2004), em televisão, vários formatos constituem um gênero de programa, e 

os gêneros agrupados formam uma categoria. Compreendemos pela palavra gênero as classes 

que apresentam características e objetos em comum. É através do estudo aprofundado dos 

gêneros televisivos que chegamos à compreensão das etapas como o planejamento, a 

organização e a criação dos programas televisivos.   
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2.1.2 GÊNEROS DA CATEGORIA ENTRETENIMENTO 

             

           Auditório 

Os programas de auditório prendem a atenção do público e do telespectador pela 

variedade de atrações apresentadas num só programa. Aproximando-se da mesma linguagem 

utilizada pelo circo. O público do gênero auditório também comparece para mostrar alegria, 

interesse, podendo dar opinião, sempre instiga pelo apresentador, que centraliza a atenção e 

conduz o programa. 

Colunismo Social 

O colunismo social tem uma trajetória na televisão que tenta seguir caminho do 

jornalismo, mas não encontra fôlego para gerar credibilidade. Por isso, apresenta um misto de 

talk show, propaganda institucional e telecompra. O colunismo se apropria do formato 

entrevista sem, no entanto, ter a pretensão de alcançar a credibilidade do gênero 

telejornalismo. 

Culinário 

Apresentados em várias redes, os programas do gênero culinário aparecem isolados na 

programação, como status de mais um programa da grade, ou são inseridos em algum 

programa de outro gênero, variedade ou auditório, como outra atração. É um exemplo de 

gênero multifuncional, como informa e entretém horário da transmissão geralmente antecede 

as refeições, na tentativa de prestar um serviço a dona-de-casa. 

Desenho 

O gênero desenho, no início da televisão brasileira voltado exclusivamente para o 

público infantil, teve alterações de linguagem e conteúdo para atrair uma faixa etária cada vez 

mais elevada, reconquistando um público que cresceu assistindo desenhos importados dos 

Estado Unidos e da Europa. A cultura de animação em televisão conquista cada vez mais 

pessoas de faixa etária maior e leva canais pagos e abertos a investir em produtos do gênero 

só para fidelizar esse público. A explicação vem da audiência, metade do público é composto 

por adultos, em média com idade acima dos quinze anos. 

 

Docudrama 

A fusão dos gêneros dá origem aos mais variados programas, que, se aceitos pelo 

público, passam identificar uma produção mais características próprias e geram nova 

classificação. o gênero documentário, da categoria informação, tem uma fórmula para 
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transmitir credibilidade e tratar de assuntos de interesse do público. É formatado, 

normalmente, com entrevistas e imagens com narração em off. Quando o documentário se 

associa ao gênero teledramaturgia, da categoria entretenimento, para justificar um argumento 

e ilustrar uma história rela, o programa apresenta um novo gênero, denominado docudrama, 

que é um documentário dramatizado, com personagens encenando histórias reais, 

reconstituindo crimes, interpretando ações de personalidade ou protagonizando um assunto. 

Esportivo 

A estrutura de produção e o formato dos programas desse gênero influenciam 

diretamente a classificação de sua categoria. Que tanto pode ser entretenimento quanto 

informação ou, em algumas poucas experiências também de educação. 

Filme 

Ao longo do tempo a programação de todas as redes solidificou um produto que torna 

a televisão inseparável do cinema. São os filmes nacionais e estrangeiros, vendidos para o 

mundo todo. Em séries ou capítulos, os filmes estão presentes em todas as redes e carregam a 

história de televisão atrelada aos modismos, com isso, laçam músicas, roupas, penteados, 

comportamentos e chegam a influenciar a produção nacional de ficção. 

Game Show (competição) 

A categoria entretenimento possui dois elementos para alcançar resultados: promover 

o interesse e, se possível, manter o telespectador atento. 

 

          Humorístico 

Gênero que veio do rádio com a mesma expectativa de sucesso foi o humorístico. Os 

programas produzidos pelas redes nacionais marcaram época e alavancaram nomes que 

moldaram o humor brasileiro na televisão. A popularidade do gênero no Brasil também leva a 

fama de estimular as vendas de aparelhos de televisão no país. 

Infantil 

Gênero de televisão que reúne na produção tantos profissionais de diferentes áreas 

quanto ao infantil, em algumas produções, psicólogos, educadores, médicos e profissionais de 

educação física são consultados pela equipe de tv. Os programas infantis sempre buscaram 

experiências internacionais e também argumentos da literatura para os roteiros de programas 

que entraram para a história e influenciaram o gênero. 

Interativo 
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Em época em que a televisão por assinatura garante ao telespectador escolher o 

programa, com uma certa limitação, as redes abertas buscam fórmulas para permitir a 

interatividade do telespectador com a emissora. 

Musical 

A grande influência da música popular brasileira sobre o público influenciou a criação 

do gênero com as mesmas características, forte e popular. Os programas musicais estão 

presentes em todas as redes, ás vezes em forma de "especiais" ou de auditório ou show ao 

vivo. 

Novela 

Gênero favorito e mais popular, também chamadas na literatura especializada de 

teledramaturgia ou ficção. Um exemplo da sua valorização está na grade de programação, em 

que, de cinco a seis dias por semana, as novelas aparecem. As histórias são classificadas 

literárias e comédias, o sistema de produção de telenovelas apresenta inúmeros elementos 

organizados para motivar a resposta desejada do telespectador: melodrama, tipos humanos, 

atores, diálogos, locações, cenários, músicas, figurino, maquiagem, planos de câmera, horário, 

edição e muito mais. 

Quiz Show (Perguntas e Respostas) 

Fórmula que mistura programa e jogo, o quiz show é um programa de televisão em 

que os participantes ou as equipes devem acertar o maior número de respostas para ganhar um 

prêmio, muitas vezes grandes quantias de dinheiro ou bem valioso que estimule o interesse do 

público, que também pode participar e ganhar prêmios. Esse gênero utiliza praticamente todas 

as produções o formato auditório, em algumas o público do estúdio participa do programa 

com os artistas ou telespectadores. É necessário haver um apresentador no estúdio para 

mediar o jogo, manter as regras e controlar a duração do programa. 

Reality Show 

Uma mistura de um game show de resistência em algum lugar que é determinado 

dependendo do programa. O voyeurismo é o argumento principal do programa, por isso as 

câmeras e todos os recursos possíveis servem para oferecerão telespectador a melhor imagem 

e som das atividades e reações dos participantes vigiados. O gênero contém o formato game 

show, pois os participantes passam por provas de resistência ou de conhecimento. 

Revista 

O gênero revista é uma tentação para desenvolver um programa com tudo que existia 

de formatos para preencher toda a duração com várias atrações. Isso constitui um perigo 

potencial, pois pode descaracterizar o gênero e confundir o público, que não sabe o que vai 
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assistir no programa, e na dúvida, muda de canal, mas apesar do risco alguns programas 

utilizam esse formato. Nos programas desse gênero pode haver vários formatos: 

telejornalismo, quadros, humorísticos, musicais, enfim, assuntos diversos como os enfocados 

por revistas impressas, gênero bem parecido com os programas de jornalismo e variedades. 

Tendo como diferencial a postura mais comprometida com a categoria informativa do que 

com a de entretenimento. 

 

Série 

O caráter multinacional dos produtos de televisão mostra-se claramente esse gênero, 

que rende dividendos ilimitados. As series podem sobreviver a anos e ser exibidas em 

qualquer país sem nenhuma modificação além de legendagem e dublagem, e em algumas 

delas nem mesmo o nome é traduzido. 

Série Brasileira (minisséries) 

A televisão investe no gênero novela e tem obtido sucessos em alguns subprodutos. 

Das novelas nasceram as séries brasileiras, baseadas em temas da história ou do cotidiano 

nacional, com textos originais ou tirados da literatura. A duração é bem menor que as das 

novelas, que costumam ter mais de cem capítulos. O formato das séries brasileiras segue a 

fórmula de produção em capítulos. A minissérie tem continuidade no dia seguinte, com as 

novelas, mas tem em média, de cinto a vinte capítulos sequenciados, que podem ser 

ampliados de acordo com a audiência. Isso obriga seu telespectador a acompanhar os 

capítulos para entender a trama.  

Sitcom 

Esse tipo de gênero são os dois braços do corpo formado pelo humorismo: em um, 

carrega o humo; no outro, a teledramartugia. É o gênero mais enraizado na cultura americana. 

A produção de uma sitcom prevê a concentração de elenco fixo e construção de cenários, por 

isso representa um custo elevado. 

Talk Show 

É obviamente uma forma de televisão transmitir uma conversa e precisa ter dois 

ingredientes: casualidade e espontaneidade. Combina algumas das principais qualidades de 

outros gêneros dramáticos de sucesso: intimidade emocional e um pouco de bom humor. Seu 

formato é de auditório para aumentar o clima de descontração. 

Teledramaturgia 

O termo significa, obviamente, dramaturgia adaptada para a televisão e engloba todas 

as produções em que personagens são caracterizados para transmitir uma mensagem. No 
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Brasil, a teledramaturgia ganhou luz e cenários próprios e promoveu a abertura de um leque 

de outros gêneros. 

Variedades 

Quando a emissora pretender preencher um longo período da programação e precisa 

deixar uma abertura para todo o tipo patrocínio, dos pequenos anunciantes aos donos de 

grandes verbas publicitárias. Nele tem aparecido todo o tipo de atração e formatos, nos 

moldes de um programa do gênero de revista, porém recorrendo a alguns elementos. Seu 

formato é em auditório ao vivo com apresentador, mas o gênero variedades permite variações 

que vão aos musicais a teledramaturgia, com participação do público no estúdio e de 

convidados. 

Western (Faroeste)  

Pode ser classificado no Brasil como série, porém seu sucesso nos Estado Unidos e a 

fase em que esses programas foram transmitidos aqui marcaram época na televisão e por isso 

justificam uma classificação exclusiva e um olhar atento. Os capítulos e os episódios do 

western e de todos os gêneros que o substituíram eram o formato ideal para a emissora 

adquiri-los em pacotes e negociar reprises, que, em alguns casos eram intermináveis. 

 

2.1.3 GÊNEROS DA CATEGORIA INFORMAÇÃO 

 

 Entrevista 

O que caracteriza a entrevista é a capacidade de ser destinada a um único objetivo: 

fazer emergir uma informação, esclarecê-la e midiatizá-la. Na televisão, a entrevista transmite 

além da mensagem verbal, o que o jornalismo impresso nem sempre consegue transmitir, a 

exposição da intimidade do entrevistado, mediante diversas formas de comunicação 

analógicas: expressões corporais, faciais, de entonação, figurino e maquiagem. O jornalista de 

TV consegue, assim, “tirar do entrevistado mais do que ele gostaria de dizer.” (BARBEIRO e 

LIMA, p.84). 

O propósito da entrevista é comprovar a veracidade do relato jornalístico, destacam-se 

três tipos de entrevista: entrevista de estúdio, com uma duração breve, gravada ou ao vivo, 

entrevista ao vivo é realizada na rua, situação que dificulta muito o controle de interferências 

visuais e sonoras do ambiente em que é feita. Entrevista televisiva conhecida como o povo 

fala ou enquete, na qual se formula uma mesma pergunta para diferentes pessoas do público,  
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Quanto ao número de entrevistadores é variável dependendo do formato do programa, 

quando a entrevista se desenrola em um clima de descontração e intimidade, reduzem-se os 

limites entre o jornalismo e o show. Na entrevista tipicamente jornalística, o entrevistado é o 

foco. Quando marcada por um forte teor de show comandado pelo entrevistador, a entrevista 

se redefine, aproximando-se do talk show. 

O modo de interação física entre entrevistador e entrevistado determina também a 

natureza e o efeito da entrevista. Segundo Prioli (apud ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 148), 

defende o gênero entrevista no formato apresentador e entrevistados sentados: “De pé, a 

entrevista é ruim, rápida e sensacionalista, sentados, perguntas e respostas se alongam, o 

respeito ao entrevistado e ao público aumenta”.  

 

Programa de Debate 

A principal característica da subcategoria programa de debate é o número de 

entrevistados e entrevistadores envolvidos na discussão de fatos e temas. Segundo Aronchi de 

Souza, “é o número de pessoas que cria o debate, diferentemente da entrevista, que pode ser 

produzida com apenas um entrevistador e um entrevistado” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, 

p.144).  

Os assuntos e os convidados variam conforme a proposta do programa: tanto pode-se 

debater um único tema ou vários temas, quanto um ou mais de um participante atua como 

comentarista. Na maioria dos programas, um único apresentador conduz o debate. O formato 

mais frequente, no entanto, é o de mesa-redonda, adotado nos programas sobre esportes, 

economia ou política. 

Muitas vezes, o programa de debate se confunde com os talk shows, porque ambos 

constituem uma excelente técnica de midiatização para matérias que se prestam à controvérsia 

e nas quais há várias teses que se opõem. 

 

 Documentário 

“O documentário, segundo Aronchi de Souza, é a antítese da ficção da fabricação de 

fantasia” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p.145). Subcategoria com raízes históricas no 

cinema, o documentário propõe-se a apresentar o máximo de informação sobre um tema. Seja 

qual for o tipo, o documentário recorre a vários formatos: entrevistas, videoclipes, debates. 

O documentário como reportagem geralmente vem em formato de uma grande 

reportagem, produzida no suporte de vídeo ou filme, contando de uma série de informações 

referentes a um acontecimento ou fenômeno da atualidade. A principal característica é a 
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atenção sobre uma determinada situação, um fato determinado e intensivo, por tratar as 

questões em profundidade e abordar várias facetas. 

Jespers ainda aponta outra modalidade, o documentário de criação, mais típico do 

cinema. Na qualidade de “de uma obra de autor, o documentário de criação fala na primeira 

pessoa, confessa a sua subjetividade, enquanto a grande reportagem e o inquérito escondem 

esta subjetividade sob uma pretensão à universalidade” (JESPERS, 1998, p. 175). 

 

 Telejornal 

O telejornal é a subcategoria da categoria telejornalismo. Distingue-se por 

características próprias e evidentes, com apresentador em estúdio chamando matérias e 

reportagens sobre os fatos mais recentes, hard news. As emissoras qualificam como 

telejornais, os noticiários, segmentados ou não, em vários formatos. A transmissão ao vivo 

dos telejornais dá um tom de atualidade, indispensável aos meios eletrônicos de informação.  

“O telejornal é o gênero que integra maior número de formas televisuais como: 

anúncios, reportagens, resultados de pesquisas e investigações, entrevistas, minidebates, 

análises de especialistas” (CHARAUDEAU, 2006, p. 227). 

O telejornalismo é uma prática profissional do jornalismo aplicada à televisão com o 

poder não apenas de falar, mas também de mostrar. Pode-se dizer que o telejornal é um 

recorte do mundo, no qual a notícia é mostrada em pequenas porções, durante uma unidade de 

tempo, quase sempre limitada. A notícia no telejornalismo é fragmentada, estruturada em 

blocos, no qual cada bloco contém diversos fragmentos textuais. 

 

Os telejornais são um tipo especial de noticiário: sua substância de conteúdo são 

informações sobre acontecimentos políticos, sociais, culturais, administrativos e 

outros, cujo âmbito pode ser local, nacional e mundial, selecionados como 

relevantes para a compreensão do cotidiano. Em razão disso, os processos 

enunciativo e discursivo dos telejornais s transformam em notícia (DUARTE, 2004, 

p.108) 

 

No telejornalismo o texto e a imagem são totalmente dependentes um do outro. Mas 

não é só na notícia que essa ligação é indispensável. Para anunciar o fato, a relação imagem e 

texto também permanecem, outros fatores como o corpo e a postura da pessoa que fala. Isso 

significa que a presença do espetáculo no telejornalismo tem o poder de atrair a atenção do 

público e da opinião pública. Por isso a forma de apresentar a notícia, deve ser de maneira na 

qual o telespectador fique preso a ela de modo a entendê-la. 
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Os telejornais combinam algumas características que os tornam distintos dos outros 

formatos: a imagem, o instantâneo e a abrangência. A imagem exerce um poder sobre o 

telespectador, fazendo do texto um complemento do que está sendo visto, dando assim, mais 

credibilidade à notícia. O segundo é que vai tornar a mensagem mais envolvente, que cativará 

ou indignará o telespectador, inclusive com sua linguagem mais simples para que o 

destinatário compreenda o que está sendo transmitido.  

Os assuntos a serem abordados em um telejornal devem ser factuais, que tenham, 

preferencialmente, imagens para o texto, alguém que se possa entrevistar sobre o fato, analisar 

se é apropriado para o horário do telejornal divulgar tal matéria, e se encaixa no perfil 

editorial do programa. 

 

2.1.4 GÊNEROS DA CATEGORIA EDUCAÇÃO 

 

Educativo Instrutivo 

Na análise do carácter desse tipo de gênero encontram-se aulas com linguagem 

televisiva e programas produzidos para a audiência em geral, como os telecursos e infantis. 

No Brasil, a maioria das produções desse gênero concentra-se nas emissoras educativas. O 

gênero educativo de carácter instrutivo apresenta diversos formatos destinados e várias faixas 

etárias. Para manter uma linguagem semelhante a do restante da programação, e emissora 

utiliza entrevistas, minisséries de ficção, documentários e reportagens. A apresentação varia 

entre os formatos de telejornal e debates com especialistas e professores. 

 

2.1.5 GÊNEROS DA CATEGORIA PUBLICIDADE 

 

Chamada de Patrocínio 

Não existe emissora que se ausente sem o patrocinador. Até as educativas já aderiram 

para isso e buscam o apoio para as suas produções com objetivos culturais. As chamadas de 

patrocínio garantem ao programam e ao patrocinador a associação imediata da empresa ou do 

produto com o programa transmitido. 
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Filme Comercial 

           No início da televisão, os comercias eram apresentados ao vivo. O elenco e as 

garotas propaganda demonstravam produtos repetidas vezes durante ao dia. A repetição se 

manteve só que passou a ser gravada. A produção de filmes comerciais movimenta o mercado 

de produtoras de vídeos, que criam, fazem cópias e distribuem os filmes publicitários a várias 

emissoras, de acordo com um plano de mídia. Em alguns casos, o planejamento de exibição 

feito pela agência de propaganda prevê a transmissão durante o mesmo período ou hora do dia 

em várias emissoras, para garantir que o público acostumado a troca de canais não escape da 

mensagem comercial. 

 

Político 

            O único gênero que ganhou espaço na programação da tv por indisposição 

legal é o político. Os programas políticos não produzidos pelas emissoras, as redes recebem 

dos partidos apenas a gravação, de acordo com a duração estabelecida pelo Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE). As emissoras são obrigadas pela Lei Eleitoral ceder espaço na programação a 

todos os partidos ou grupos de partidos que querem transmitir seus programas. Durante o ano, 

fora do período eleitoral, as transmissões não te periodicidade definida. O gênero político é a 

única classificação que atualmente não está ligada a nenhum formato. 

  

Sorteio  

           A união de um veículo de comunicação de massa, como a televisão com um 

hábito nacional, os jogos de azar, deu origem ao gênero sorteio, nova fonte de lucros das 

emissoras. Com o apoio de programas de sucesso e apresentadores ou não pelo grande 

público, os sorteios promovidos pelas emissoras rendem milhões para eles. O formato sempre 

é o mesmo, mulheres bonitas, apresentador simpático e sorridente e a divulgação dos números 

sorteados é feita ao vivo. 

 

Telecompra 

           

         A maioria das emissoras de sinal aberto vende horários para as empresas de 

comércio de televisão, em geral no início da manhã ou no final de noite. No encerramento da 

programação, quando a audiência é menor. O gênero telecompras usa vários formatos, o 

principal deles é a entrevista, sempre com um consumidor ou especialista no produto. 
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2.1.6 GÊNEROS DA CATEGORIA OUTROS 

 

Outros 

 A classificação de alguns programas com essa denominação permite uma releitura de 

produção e a tentativa de identificar como um novo gênero, podem aproximar-se de uma ou 

mais categorias. 

 

           Especial 

Podem ser aliados a gêneros diversos, os mais comuns são os musicais, os shows ao 

vivo, ficção, documentários, entrevistas com personalidades e reportagens exclusivas. 

 

Evento 

Pode estar associado a várias categorias, como informação, em eventos realizados na 

cobertura jornalística de eleições, entretenimento, em espetáculos artísticos num programa ou 

numa série. 

 

Religioso 

Os programas religiosos atendem ao crescimento das igrejas e denominações que se 

difundem no Brasil desde a década de 1980.  
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2.2  INFOTENIMENTO 

 

O termo infotenimento surgiu na década de 80 e é utilizado para designar o gênero de 

programa que mistura entretenimento e informação. No final dos anos 90 começou a ser 

usado por profissionais da área de comunicação e ser considerado uma das especialidades 

jornalísticas na mídia em geral. 

Na sociedade da informação, em que as pessoas querem mais em menor tempo, e, de 

preferência, matérias que as informem e as distraia, as empresas jornalísticas a fim de não 

perderem a audiência, procuram satisfazer os interesses do consumidor informando através da 

notícia transmitida de uma forma mais leve. Com distração, informação e divertimento ao 

mesmo tempo, a autora Dejavite (2006, p.72) explica que “No jornalismo de Infotenimento 

uma mesma matéria pode muito bem informar entretendo ou, então, entreter por meio da 

informação. Nele o limite ético que separa jornalismo e entretenimento não existe”. 

 

De uma maneira simples, o infotenimento seria um modo de abordar temas relevantes 

para o público de uma forma menos "pesada", mas que mesmo assim ainda passe para o 

telespectador a credibilidade e todas as informações que a notícia tem ter. As linhas que 

dividem onde começa a informação e onde começa o entretenimento são mescladas e surge o 

infotenimento. Esse seria, portanto, uma forma de unir duas características procuradas pelo 

público: informação e diversão. Partindo do pressuposto de que muitas pessoas que ligam a 

TV o fazem em busca de entretenimento, os diretores de alguns meios de comunicação 

optaram por essa hibridização de conteúdos.  

 

Esse tipo de informação é consumido por pessoas em suas horas vagas, no tempo 

destinado ao lazer, assim a combinação de informação e entretenimento vem crescendo e 

obtendo destaque, tanto na mídia impressa quanto na audiovisual.  

 

Esse gênero é caracterizado por notícias de temas variados, como por exemplo: bem-

estar pessoal, saúde, nutrição, práticas esportivas, fofocas, estilo de vida entre outros. 

Historicamente, o jornalismo teve e tem o objetivo de informar objetivamente, impactar a 

opinião pública sobre temas relevantes. O entretenimento, por sua vez, ficaria separado, em 
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outra esfera, a da ficção, do divertimento, como se houvesse uma parede separando as duas 

coisas. 

 

A ideia do infotenimento, portanto, é romper essas barreiras. O infotenimento pode 

trazer assuntos aprofundados de forma intuitiva e agradável. Nesse caso, não é necessário 

diversão ou interação, apenas um método fluído e intuitivo de apresentar informações. Porém, 

poucas vezes esses recursos são usados para o jornalismo hard news3, onde a intenção é de 

trazer serenidade para o “tom” do programa, o modo de transmissão das informações busca 

ser mais objetivo, sem o uso do artificio do entreteniemto para isso.  

 

 

2.3 MODOS DE ENDEREÇAMENTO 

 

Nos programas telejornalísticos os modos de endereçamento estão relacionados a uma 

característica na forma prática e comunicativa específica de um programa, modo que um 

programa de televisão tenta estabelecer sua forma particular de relação com sua audiência. A 

análise de modo de endereçamento nos possibilita saber quais os formatos e as práticas 

televisivas mais usadas, no caso do telejornal. 

 

O modo de endereçamento, que diz dessa relação com a audiência, funciona em 

acordo, ou seja, ele consegue utilizar corretamente os elementos da linguagem 

televisiva e do gênero jornalístico a fim de atrair esse telespectador? O mediador foi 

o principal operador de análise, já que é a partir dele que o programa se estrutura. 

(GOMES, 2011, p. 14) 

 

Modo de endereçamento é um conceito que se refere a algo que está no texto ou no 

programa, e que age de alguma forma, sobre seus espectadores imaginados ou reais. Há certa 

distinção no modo como o conceito é compreendido pelos estudiosos da recepção televisiva. 

Os autores preferem falar de modos de endereçamento no plural, na perspectiva de que podem 

ser várias as posições de sujeito que os espectadores são convocados a ocupar, assim ele é 

entendido como o estilo do programa. 

No programa televisivo, os textos verbais são elaborados conforme o público alvo, 

mantendo assim uma característica própria do programa, cada telejornal tem formas diferentes 

de transmitir as notícias ao telespectador, mesmo que o conteúdo seja o mesmo. São as 

                                                           
3 Tem o sentido de notícia importante, designa o relato objetivo de fatos e acontecimentos relevantes.   
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enunciações jornalísticas, através das diferentes formas discursivas que remetem distintos 

modos de endereçamento.  

O horário de exibição do jornal televisivo também está relacionado ao modo na qual o 

programa cria vínculos com determinado público. Segundo Duarte (2004) a apresentação de 

um telejornal interfere não apenas na configuração de seu público telespectador, mas à 

configuração dos acontecimentos do mundo que ali são retratados pelos jornalistas. 

Assim como é produzido um texto para se comunicar, o ser humano utiliza a 

linguagem verbal, a que seja de maior facilidade de compreensão e naquele contexto. A 

mesma situação acontece no telejornalismo, os modos de dizer, mostrar, interagir e seduzir o 

público fazem parte dos noticiários televisivos diários. 

Os telejornais utilizam várias estratégias para criar uma identidade e se endereçar a 

determinado público, bem como a utilização de recursos de filmagem, inovação de edição, 

montagem de imagens e de som, elementos verbais e gestuais que estão cada vez mais sendo 

empregados pelos programas jornalísticos. Além desses recursos, os telejornais utilizam 

outras técnicas para se direcionar ao telespectador. 

É um processo que antes passava despercebido e que hoje está cada dia mais evidente, 

esse conceito é usado pertinentemente para pensar como um programa se relaciona com sua 

audiência com seu estilo de apresentação diante de seu telespectador. 

O modo de endereçamento não é um momento visual ou falado, mas uma estruturação 

que se desenvolve ao longo do tempo, das relações entre o programa e os seus espectadores é 

um processo invisível que parece convocar o espectador a uma posição a partir da qual ele 

deva entender tal matéria ou programa. Alguns investigadores têm pensado esse ‘convocar’ a 

partir do conceito de interpelação, nesse caso, o modo de endereçamento deve ser pensado 

como um posicionamento dos espectadores. 

A análise de modos de endereçamento quando aplicamos aos estudos de jornalismo, 

nos leva a tomar como pressuposto que quem quer que produza uma notícia deverá ter em 

conta não apenas uma orientação em relação ao acontecimento, mas também uma orientação 

em relação ao receptor. Esta “orientação para o receptor” é o modo de endereçamento e é ele, 

em boa parte, que fornece grande parte do apelo de um programa para os telespectadores. 

 

O modo de endereçamento se caracteriza pela relação que o programa propõe para ou 

em conjunto com a sua audiência: O conceito de ‘modo de endereçamento’ designa as 
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específicas formas e práticas comunicativas que constituem o programa, o que teria referência 

dentro da crítica literária como o seu tom ou o seu estilo. 

 

3.  METODOLOGIA DE ESTUDO 

A pesquisa desenvolvida pode ser classificada como qualitativa, pois este estudo se 

pauta no uso de técnicas interpretativas que visam descrever e decifrar os modos de 

endereçamento do telejornal-revista Jornal Hoje. 

Enquanto procedimento foi feito o recorte do corpus de estudo com a seleção de 

edições específicas a serem analisadas. Foram elencadas algumas categorias para 

interpretação do material e as análises estão organizadas neste relatório de pesquisa que 

compõem o Trabalho Final de Graduação II.   

Quanto à metodologia a ser empregada neste trabalho, fez-se a opção pela Análise de 

Conteúdo (AC). Esta opção se justifica porque este método é confiável, objetivo e irá ajudar a 

ler e interpretar o conteúdo que optaremos por estudar.  

A análise de conteúdo é empregada por grande parte dos pesquisadores da área de 

Ciências Sociais, onde se tenta apresentar um conhecimento observando o discurso, a 

organização e os termos que são utilizados pelos meios de comunicação.  

Segundo Bardin (2010, p. 38) “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está 

por trás das palavras sobre quais se debruça, é uma busca de outras realidades através das 

mensagens”. 

O conceito de análise de conteúdo é baseado em um conjunto de instrumentos 

metodológicos e técnicas de análise das comunicações, que se aplicam a conteúdos 

diversificados. A autora afirma que o objeto da análise de conteúdo é a fala, ou seja, o aspecto 

individual da linguagem utilizada pelo pesquisador.  

Para a análise foi utilizado o método de semana composta, fazendo uma composição 

de um número pré-definido de dias ao longo de todo o período disponível. Foram escolhidas 

seis edições, de todos os dias da semana que o programa vai ao ar, nos meses de abril, maio, 

junho, setembro e duas edições no mês de outubro. 

A análise foi feita através da decupagem de todos os programas, que integram o anexo 

desse trabalho e posteriormente foi feita uma leitura com observação nas especificidades que 

denotam os modos de endereçamento dos apresentadores e de tudo que envolve o programa 

na construção de gênero.  
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A análise teve que começar a ser feita a partir do mês de abril, porque as edições ficam 

na integra apenas por seis meses depois de irem ao ar, informação esta da própria redação do 

telejornal, com a qual foi feito contato por e-mail em 06 de outubro. No mês de julho a 

apresentação foi feita somente por um dos apresentadores, na maior parte pelo Evaristo Costa, 

para que Sandra Annenberg se preparasse para a apresentação dos jogos olímpicos, motivo 

também que não permitiu a análise do mês de agosto, já que o jornal na maior parte dos dias 

foi apresentado direto do estúdio da Globo dentro do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.  

 

 APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

 

A Rede Globo é uma referência no telejornalismo brasileiro e se consagrou com a emissora 

de maior credibilidade do país. Entre os quatro maiores jornais (Jornal Nacional, Jornal Hoje, 

Jornal da Globo e Bom Dia Brasil) dentro da emissora o Jornal Hoje representa um programa 

jornalístico com um estilo diferente , se considerarmos as analises de Aronchi de Souza (2004). O 

autor diz que podemos classificar alguns telejornais dentro de um subgênero identificado como 

revista, pois todo programa de televisão deve informar e entreter, o autor também destaca que nos 

programas jornalísticos toda a estrutura é analisada pelo público, desde a forma que a noticia é 

apresentada, os movimentos e comportamentos dos apresentadores, cenário, a forma e a ordem que 

é feita a chamada para as reportagens e até mesmo a entonação que os apresentadores dão a cada 

reportagem. 

O Jornal é apresentado de segunda-feira a sábado, com duração de aproximadamente de 30 

a 45 min. O telejornal contém uma programação variada com quadros de turismo, qualidade de 

vida, saúde, artes, cultura, aborda temas da atualidade e também as principais noticias do dia e, 

quando possível, tem entradas ao vivo dos filiados da Rede Globo.   

A apresentação tem um ritmo rápido, o que dá a possibilidade de mais dinamismo ao 

telejornal revista e essa mistura de informações deixa o programa com um tom mais leve e 

descontraído. A abertura do telejornal começa com uma escalada4 das principais noticias que vão 

ao ar, lida pelos apresentadores, e depois o programa é dividido geralmente em quatro blocos com 

matérias diversas. 

O JH entrou no ar pela primeira vez em 21 de abril de 1971 e assumiu o caráter de revista 

jornal diário. Três anos mais tarde, no dia 3 de junho de 1974, o JH passou a ser transmitido 

                                                           
4  São as manchetes do telejornal, sempre no início de cada edição. Serve para prender a atenção do 

telespectador no início do jornal e informar quais serão as principais notícias daquela edição. 
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em rede nacional, com a participação das praças de Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e 

Recife. Neste mesmo ano, o telejornal passou a ser exibido também nas tardes de sábado. 

Em 1975, o Jornal Hoje de sábado passou a ter uma hora de duração. Nesta época, o 

telejornal contava com o noticiário local e internacional e a coluna Hoje no Rio, uma agenda 

com as dicas para a programação do fim de semana. Novos colunistas passaram a integrar a 

equipe. Glória Maria era repórter do telejornal nesta época. 

Em 1977, a apresentação era feita por Berto Filho, enquanto Sônia Maria e Leda Nagle 

apresentavam os blocos locais. A partir do ano de 1979, o telejornal passou a investir no 

público jovem feminino, sua audiência majoritária. Um trio de jornalistas, formado por Ligia 

Maria, Márcia Mendes e Sônia Maria, assumiu a direção do telejornal, e Marisa Raja 

Gabaglia passou a realizar as entrevistas de estúdio. 

Em 1981, Francisco Santarrita assume o cargo de editor-chefe do Jornal Hoje com a 

missão de mudar o perfil do programa. A ideia era tornar o telejornal mais noticioso sem tirar 

o espaço de matérias de comportamento, artes e espetáculos. Assim, os repórteres ganharam 

mais destaque em matérias especiais e a contribuição das praças foi ampliada. Lígia Maria e 

Sônia Maria permaneceram como apresentadoras, ao lado de Leda Nagle e Berto Filho. Pedro 

Bial editava o bloco cultural e Leda Nagle cobria espetáculos, música e shows.  

O último bloco era local e fornecia a agenda com as atrações da cidade. Em 1985, 

Vera Íris Paternostro assumiu o Hoje como editora-chefe. Os apresentadores em rede eram 

Sônia Maria e Leda Nagle, que encerrava o programa entrevistando figuras de destaque em 

diversas áreas da sociedade. Em 1989, a direção da Central Globo de Jornalismo promoveu 

uma reformulação no quadro de apresentadores, o que resultou na transferência de Leda 

Nagle para a apresentação do Bom dia Rio. Leila Cordeiro e Márcia Peltier assumiram a 

apresentação do JH e as entrevistas de sábado passaram a ser feitas por Pedro Bial.  

Em 1990, o Jornal Hoje deixou de ser exibido em São Paulo devido à criação do São 

Paulo já, telejornal editado e apresentado por Carlos Nascimento, que se dedicava 

exclusivamente à cobertura do noticiário paulista a partir do trabalho em conjunto entre 21 

emissoras afiliadas do interior e da capital do estado. Entretanto, quatro anos depois, em 1994, 

com novo cenário e abertura, o Hoje voltou a ser transmitido para São Paulo.  

Em 1999, o telejornal passou a ser produzido na nova sede da Rede Globo em São 

Paulo. Neste mesmo ano, o programa de variedade Mais Você, voltado para o público 

feminino e apresentado por Ana Maria Braga, estreou logo após o Jornal Hoje. Dessa forma, o 

telejornal passou a ser ainda mais noticioso. Era o noticiário de rede que exibia o maior 

número de entradas ao vivo e cobria os fatos mais importantes do dia. Em razão da 
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comemoração de seus 30 anos no ar, em 2001, o Jornal Hoje exibiu uma série de entrevistas 

com diversos profissionais que já haviam passado pelo telejornal. O objetivo da mudança era 

que o JH deixasse de lado o caráter estritamente noticioso que vinha assumindo e voltasse a 

ser um programa mais informal, como quando surgiu. O telejornal passou, então, a investir na 

reportagem autoral. 

Em 2003, Sandra Annenberg, que já havia sido apresentadora do Jornal Hoje em 1998, 

retorna ao programa e passa a dividir a apresentação com Carlos Nascimento, Um ano depois, 

no início de 2004, Evaristo Costa virou o novo par de Sandra Annenberg na apresentação do 

telejornal. 

             A busca sempre pela inovação na forma de produzir o telejornal sempre foi uma das 

preocupações dos produtores que acreditavam em uma linguagem mais coloquial, mas sem a perda 

da seriedade e a qualidade do programa. Com o objetivo de deixar o JH mais próximo do público, 

o programa teve mais uma mudança em 2004 no cenário que alterou a sua forma de apresentação 

do programa. 

O Jornal Hoje além de sempre querer inovar na sua formar de apresentar foi o pioneiro a ter 

apresentadores que deixam a bancada em alguns momentos e utilizam os espaços para apresentar 

ou até mesmo para chamar as reportagens, interagir entre si e até mesmo com outros jornalistas, o 

cenário tem telões que se movimentam conforme a noticia que tem a função muitas vezes de 

complementar a informação com imagens que identificam as matérias e reportagens dando mais 

dinamicidade para quem esta assistindo. 

No telejornal os apresentadores tem uma função importante na apresentação que é o papel 

de atuar como mediadores entre a informação e o seu espectador, como afirma Aronchi de Souza 

(2004), assim se tornam personagens se colocando no lugar de quem assiste com o objetivo de 

transmitir reciprocidade entre quem está informando, quem esta sendo informado e quanto às 

informações tem que ser relevantes, o olhar diretamente para a câmera faz com que o apresentador 

receba a informação como se ele fosse a pessoa a qual o apresentador se reporta, outra forma de 

interação é muitas vezes os apresentadores conversam entre si na bancada como se estivessem 

numa conversa informal sobre o assunto tratado. 

O JH está em constante mudança, sempre em busca de inovação e maior proximidade com 

o público, tanto no cenário como na forma de apresentar. Essas inovações têm muito do estilo do 

programa e da tendência cada vez maior ao telejornal-revista que aborda diferentes assuntos e 

busca além de informar, entreter. O programa deixa claro o uso de artifícios que chamem a atenção 

do espectador e assim se tornando um meio de comunicação pelo qual as pessoas se informem e ao 

mesmo tempo se distraiam e se divirtam. 
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           A forma de apresentar uma pluralidade de assuntos e a maneira distinta de passar as 

informações, como relata Souza (2004) ao definir o formato revista, faz com que o telejornal se 

diferencie dos programas jornalísticos do mesmo gênero. Além disso, o horário em que o telejornal 

é apresentado, no começo da tarde, se destina a um público mais especifico diferente dos outros 

telejornais que são apresentados no começo da manhã onde sempre é passado informações de 

tempo e do trânsito, assuntos de utilidade pública tem mais prioridade, ou a noite quando os 

telejornais passam um resumo dos acontecimentos do dia, 

O Jornal Hoje é apresentado no começo da tarde, aborda as noticias da manhã e as que 

estão acontecendo no momento e uma prévia do que pode vai acontecer que é o exemplo de 

alguma viagem de uma autoridade e eventos políticos. A prestação de serviços fica por conta dos 

quadros sobre mercado de trabalho, lugares turísticos brasileiros com o Tô de folga, decoração com 

o Hoje em casa.com, por isso o telejornal é voltado para as pessoas que estão buscando 

informações diferentes das quais viu de manhã e sobre assuntos mais leves, junto com os assuntos 

importantes de acontecimentos até o horário do telejornal, já que a noite podem acompanhar na 

integra o que aconteceu no dia nos outros telejornais. 

Atualmente, Sandra Annenberg e Evaristo Costa são os apresentadores do JH. 

Eventualmente, Mariana Godoy, Renata Capucci, Rosana Jatobá e Zileide Silva também 

apresentam o telejornal. 

 

 

4.1 SANDRA ANNERBERG 

 

É formada pela escola de Arte Dramática da USP e em jornalismo pela FIAM (Centro 

Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas).  Começou a sua carreira como atriz e 

no jornalismo estreou em 1982 como repórter do programa Crig-Rá, e na Rede Bandeirante 

apresentou o Show de Esportes e em 1984 comandou o Tv Criança, No canal Cultura, ainda, 

foi apresentadora dos programas Grandes Concertos, Festivais da MPB e Vitória. Teve sua 

estreia na Rede Globo em 1991, como apresentadora da previsão do tempo no Jornal 

Nacional.  

            Apresentou o Fantástico de 1993 a 1996, foi destaque na cobertura das olimpíadas de 

Atlanta em 1994, logo depois foi editora-executiva do Jornal da Globo, e em seguida 

começou a apresentar o Jornal Hoje, mas com a transferência de toda a redação do Rio de 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grandes_Concertos&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Festivais_da_MPB&action=edit&redlink=1
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Janeiro para São Paulo do telejornal, Sandra foi convidada para ser correspondente e 

coordenadora do escritório europeu da emissora de Londres, em 2000.5 

Em 2002 voltou ao Brasil e a apresentar ao Jornal Hoje dividindo a bancada com 

Carlos Nascimento, com a sua transferência para outra emissora, quem assumiu a bancada ao 

seu lado até hoje é Evaristo Costa. 

Sandra é considerada pela própria Rede Globo desenvolta, bem-humorada e 

irreverente, conhecida por se manifestar com expressões que viram hit na internet como o: 

que deselegante! Ela mesmo em depoimento para o Memória da Globo admitiu que assumiu 

seu jeito de ser e que acredita que no jornalismo existe espaço para opinião e participação. 

 

3.2 EVARISTO COSTA 

É formado em Comunicação Social pela Universidade de Braz Cubas, ingressou na 

profissão em 1995, ainda na faculdade. Com apenas 19 anos foi trabalhar na afiliada da Globo 

Vale do Paraíba, na época TV Vale do Paraíba, hoje Tv Vanguarda. Fazia reportagens de rua 

e apresentava a primeira edição local do SPTV quando recebeu o convite para participar de 

um novo projeto da Globo: o programa Mais Você e apresentador do tempo no Globo Rural, 

Bom Dia SP e Bom Dia Brasil. 

Em 2004, foi convidado para integrar a bancada do Jornal Hoje, onde recebeu aos 

poucos carta branca para adaptar ao trabalho seu jeito descontraído e brincalhão. Evaristo 

também é muito popular nas redes sociais, principalmente no Instagram6, onde tem mais de 

dois milhões de seguidores, e responde algumas mensagens7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Informações retiradas do site <http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/sandra-

annenberg.htm: Acesso em: 8 de novembro de 2016. 
6 Rede Social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários. 
7 Informações retiradas do site< http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/evaristo-costa.htm> 

Acesso em 8 de novembro de 2016.  

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/sandra-annenberg.htm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/sandra-annenberg.htm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/evaristo-costa.htm
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4. ANÁLISE 

 

O Jornal Hoje busca uma forma criativa de fazer um telejornal-revista, um estilo ao 

qual sempre buscou como característica principal; com uma linguagem mais coloquial. O JH 

começa com escaladas, que sempre são rápidas e é feita da bancada, o programa se divide em 

três blocos, o primeiro sendo o mais longo, em todas as edições analisadas, o telespectador 

tem acesso às matérias com conteúdos relacionados à política, segurança e economia, depois 

as matérias são mais leves como entrevistas e crônicas (SANCHES, 2016), o telejornal-revista 

segue mais descontraído, falam da previsão do tempo e assuntos de utilidade pública e os 

apresentadores sempre conduzem o programa dividindo as falas.  

Na investida por um jornal mais voltado para revista eletrônica, a Rede Globo segundo 

Sanches (2016):  

Utiliza-se de jornalismo e de entretenimento para compor o Jornal Hoje, 

caracterizando-o pelo chamado jornalismo de infotenimento, expressão originada do 

neologismo inglês Infotainment, que emergiu durante a década de 1980, ganhando 

notoriedade no final dos anos 1990, sendo usado internacionalmente (p.22). 

 

Mesmo sendo um telejornal-revista e tendo como característica a informalidade, no 

primeiro bloco do JH as matérias são sempre sobre politica e economia e mesmo assim o 

telejornal consegue ser Hard News quando é necessário na transmissão dessas reportagens 

como vemos nos trechos retirados da Edição de 12 de abril, terça-feira: 

 

SANDRA: O deputado federal Paulo Maluf, do partido dos progressistas de são Paulo 

e o filho dele Flávio não estão mais na lista dos procurados da Interpol, o ex-prefeito da 

capital paulista foi incluído na lista em 2010, ele e o filho foram indicados por crimes 

relacionados com o desvio de mais de 11 milhões de dólares em fundos públicos brasileiros, 

supostamente transferidos para uma conta em um banco localizado em Nova York. 

EVARISTO: A defesa dos dois nega as acusações, a ordem de prisão valia nos 188 

países onde a policia internacional atua. A Interpol não esclareceu porque os nomes de Maluf 

e do filho foram retirados da lista. 

Os apresentadores abordam essa temática com uma linguagem sem a utilização de 

cacos, sem interações entre eles e com uma fisionomia que não demostra emoções. 

 

Na mesma edição analisada de 12 de abril, terça-feira, na reportagem sobre os planos 

de saúde serem obrigados a cobrir os custos de exames que detectam a contaminação do vírus 
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da dengue ou Chikungunya, pode-se observar claramente a linguagem informal, com “cacos” 

8 que eles utilizam: 

 

SANDRA: Pois é, agora os planos de saúde são obrigados a cobrir os custos dos 

exames que indicam que se a pessoa está com dengue ou com chikungunya, né? 

EVARISTO: Na prática a gente sabe que não é bem assim. É comum os pacientes 

encontrarem dificuldade para realizar esse procedimento, a gente vai ver na reportagem da 

Camila Torres de Recife.  

 

Outro exemplo que deixa claro o uso da linguagem informal é o da edição de 18 de 

maio, quarta-feira, com a reportagem que tem um tema denso, que são crianças para a adoção. 

No final da reportagem da repórter Sabrina Rocha, Sandra e Evaristo se olham, sorriem e 

comentam, mostrando sensibilidade com a campanha:   

 

          SANDRA: Que campanha linda, né? E olha muito amor para essa família, Wilian, 

Viviane e Cláudio, né? Muita paz para todos vocês. 

          EVARISTO: Uma família que acabou de se formar, né? Muito sucesso daqui para 

frente. 

 

         A abordagem sobre a previsão do tempo no JH é feita sempre de uma forma 

descontraída, o que gera uma grande conversa sobre o tema, transmitindo para o telespectador 

uma sensação de proximidade como se fosse uma conversa sobre o clima em uma roda de 

amigos. Eliana Marques, a “moça do tempo”, passa a previsão do tempo direto do estúdio e 

utiliza os telões para melhor demonstrar a previsão. Os apresentadores se referem a Eliana 

quase sempre como “Eli”. Em todas as edições analisadas conseguimos perceber 

informalidade, mesmo quando a previsão do tempo não é tão boa: 

         

 

 Edição de 12 de abril, terça- feira: 

             

            EVARISTO: Agora a gente vai falar da previsão do tempo com a Eliana Marques que 

                                                           
 
8 Termo que se refere á improvisação na fala dos jornalistas, com colocação de palavras que não estão 

previstas no roteiro. 
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já esta de volta das férias. Tudo bem Eli?! 

ELIANA: Olá, boa tarde. 

EVARISTO: Você deve ter notado que o tempo aqui em São Paulo está quente e 

seco, vai continuar assim? 

            ELIANA: Olha, hoje tem uma previsão de chuva ai, né? E vem mais estrago (...) 

              

       Edição de 18 de maio, quarta-feira: 

 

SANDRA: Bom, vamos falar então agora da previsão do tempo, Eliana Marques, tem 

previsão de chuva forte aqui para São Paulo porque a gente abe que quando chove forte e com 

ventania ai é claro essas árvores que a gente viu nesse estado não resistem, né? 

ELIANA: É verdade, boa tarde para você Sandra e Evaristo e o pessoal que esta em 

casa. (...) 

EVARISTO: E além dessa chuvinha que tá ai desde cedo, esfriou né, Eliana? 

ELIANA: Aliás, como a agente tinha previsto, fez aqui 14,2°C, agora a tarde a 

temperatura não deve passar ai dois 19°C, esfriou também Ponta Porã, no Mato Grosso do 

Sul, fronteira com o Paraguai. Lá em Santa Catarina, ai as imagens de Mato Grosso do Sul, 

para vocês, lá em Ponta Porã, agora a agente vai para as imagens da geada em Santa Catarina, 

geou de novo. Três cidades do estado registraram temperatura negativa hoje, Urupema liderou 

o frio no país com -2,8°C, e no rio Grande do Sul, duas cidades ficaram com os termômetros 

abaixo de 0°C. Agora o frio se espalhou por outras partes do país, olha só, chegou a 

Votuporanga, São Paulo, noroeste do estado, uma cidade bem quente, fez um pouco mais de 

13°C aqui, foi a segunda menor temperatura de toda a região sudeste, fez frio também em 

Campo Grande e até mesmo em Correntina no oeste da Bahia, 14°C, imagina? 

 

Edição de 23 de junho, quinta-feira: 

 

EVARISTO: Hoje aqui no Brasil, teve uma densa cobertura de nevoeiro em muitas 

regiões, o aeroporto de Congonhas fechou para pousos e decolagens por mais de uma hora e 

meia, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, não fechou, mas 20 voos foram desviados para 

outros aeroportos por falta de visibilidade. Ontem teve nevoeiro em outras regiões do país, e é 

isso que nós vamos conversar com a Eliana Marques, tudo bem Eli, boa tarde. 

ELIANA: Boa tarde, como vai, boa tarde para você. (...) 
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Edição de 30 de setembro, sexta- feira: 

 

SANDRA: Voltando aqui para o Brasil vamos saber da previsão do tempo, porque 

hoje é sexta-feira, fim de semana de eleição, como que fica Eliana? Boa Tarde. 

ELIANA: Boa Tarde para vocês, a gente começa falando então da mudança no tempo, 

chuva no oeste da região sul, até o oeste do mato grosso do sul, as nuvens já estão bem 

carregadas nessa faixa. Por isso pancadas de chuva com raios no oeste do Rio Grande do Sul, 

também no oeste do Paraná, sul e oeste de Mato Grosso do Sul, passando ali pelas regiões de 

Uruguaiana, Santa Rosa, Ponta Porã.  

SANDRA: Ok, final de semana mais friozinho, obrigada.  

ELIANA: Isso mais friozinho, tchau, tchau.   

 

           Edição de 01 de outubro, sábado: 

 

SANDRA: Vamos ver como que fica o tempo? Previsão do tempo, assunto para 

Eliana Marques. Eliana o que você conta para a gente, começa por onde, pela chuva? 

ELIANA: Vou começar pelo tempo firme, sábado. 

SANDRA: Firme, mas frio, né? 

 

Edição de 10 de outubro, segunda-feira: 

 

EVARISTO: Nós já estamos aqui com Eliana Marques, que vai falar mais um pouco 

do Matthew, tudo bem Eli, boa tarde. 

ELIANA: Bom tarde Evaristo, boa tarde Sandra, boa à tarde a todos. 

 

 Em 2014 o jornal estreou um cenário novo, com seis telões que na escalada do JH 

estão sempre abertos, mostrando a redação no fundo e depois se movimentam a todo o 

momento, dependendo da notícia. De acordo com o site Jornal Hoje (2016) “é com esse 

movimento que o Jornal Hoje busca estar ainda mais perto do público”.  

Este projeto de estúdio foi desenvolvido pelos departamentos de arte e de engenharia 

da Globo por três anos. O desafio era fazer dois ambientes com uma linguagem visual 

inovadora e que ficassem totalmente diferentes do antigo cenário. Em abril de 2015, o projeto 

foi premiado com a medalha de prata no Festival de Filme e Televisão de Nova York, na 
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categoria melhor inovação 9. Nos telões são apresentados gráficos, reportagens especiais e 

para chamar outros repórteres para trazer informações complementares. O cenário não perdeu 

a redação ao fundo, muito comum na maioria dos telejornais da emissora, porém as cores 

usadas fogem do azul que predomina os outros jornais, são cores mais amarelas e clean. 

 

 

Figura 1-Telões abertos na escalada mostrando a redação ao fundo. 

 

 

 

                                                           
9 Informações retiradas do site do Jornal Hoje. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-hoje/cenarios.htm>  
Acesso em: 2 de novembro de 2016. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-hoje/cenarios.htm
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Figura 2- Telões fechados para a narração das reportagens. 

 

              

Figura 3- O uso dos telões para interação com outros jornalistas. 

 

  

A interatividade com o público é outro traço que diferencia o telejornal. Os 

telespectadores e usuários podem deixar comentários, enviar vídeos e dúvidas, participar de 

bate-papos com repórteres e entrevistados através do site g1.globo.com/jornalhoje. 
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O diferencial da presença dos telejornais na internet é a possibilidade de o 

telespectador ter uma parcela de participação no telejornal através de chats, fóruns, enquetes, 

salas de bate-papo, entre outras formas. Por outro lado, a equipe responsável pela produção do 

telejornal tem a oportunidade de conhecer melhor as preferências de seu público, o que, 

consequentemente, ajuda na busca pela qualidade e pela audiência do programa. Na edição de 

23 de junho, quinta-feira, Evaristo comenta com Eliana Marques sobre as imagens que os 

telespectadores enviaram do nevoeiro que atingiu todo o Brasil: 

 

EVARISTO: Muita gente que mandou imagens de nevoeiros de Brasil a fora ai? 

ELIANA: Olha, são muitas, mas a gente teve nevoeiro em muitos lugares, uma boa 

tarde para vocês, (...) 

 

A narração das noticias é acompanhada por gestos e expressões faciais onde os 

apresentadores expressam os seus sentimentos em relação ao que se está sendo anunciado. A 

narração é mais informal abrindo espaço para os comentários. Os apresentadores ocupam todo 

o espaço para levar mais detalhes para o telespectador. A maneira com que o apresentador 

narra as os acontecimentos influencia na compreensão das noticias. Segundo Lage (2002) o 

espectador vê no apresentador através dos gestos, das expressões faciais, da entonação. Isso o 

ajuda a entender a informação, pois é o apresentador que conduz o telejornal e divulga a 

informação de forma clara e objetiva.                  

 

A atuação em frente às câmeras e a forma de se dirigirem ao espectador, como se 

estivessem contando uma história, refletem a intenção de que o programa de aproximação 

com o público que assiste. Rezende (2000), afirma que o apresentador da vida ao texto e que 

com isso completa e reforça a informação. É dele a responsabilidade de passar a informação 

de maneira que o público entenda. As imagens são fundamentais na produção televisiva, mas 

elas isoladas não podem comunicar de maneira efetiva, e é por isso que a função do 

apresentador, de narrar, contar a história e a entonação que ele dá a noticia ou a reportagem é 

fundamental. 
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Figura 4- Os dois apresentadores de pé se aproximando da tela em que passa a reportagem realizada nos Estados Unidos. 

 

 

Os apresentadores também ficam de pé para falar com os correspondentes, o que 

denota a intenção de ter mais proximidade com a imagem. No caso da repórter que está em 

Londres, na edição de 23 de junho, quinta-feira, isso também ajuda na compreensão da 

reportagem, que muitas vezes são assuntos internacionais. Por meio de um aparente ‘bate-

papo’ com a repórter que está em outro país os apresentadores colaboram na explicação sobre 

o que está acontecendo nas eleições americanas, que tem um funcionamento bem diferente 

das eleições brasileiras. Os apresentadores de pé, perto do telão também dá dinamismo nos 

enquadramentos televisivos, para não mostrar os apresentadores só sentados. 
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Figura 5 – Apresentador de pé conversando com a correspondente.  

 

 

Figura 6 -  Os apresentadores reagindo após uma matéria. 

          

 

         Podemos observar que os comentários sobre as noticias dos apresentadores 

Evaristo Costa e Sandra Annenberg aumentaram de forma considerável se comparados a 

edições anteriores e eles estabelecem uma relação mais próxima com o espectador através de 

um jeito mais informal de passar a informação, tanto na forma de anunciar a reportagem como 

depois. O bate papo entre os apresentadores representa “uma conversa nas ruas, uma roda de 

amigos”, o que já foi destacado por Dejavite (2006) quando afirma que noticia mais light, 

estilo marcante no Jornal Hoje, que caracteriza uma conversa mais simples, por ser de fácil 
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entendimento e de intensa circulação. Neste sentido os apresentadores representam no 

programa os momentos que acontecem na vida real, o que gera a sensação no espectador de 

proximidade com os apresentadores. 

Em um telejornal visto por todo o Brasil, no exemplo a seguir é utilizado um ditado 

popular para trazer essa sensação de proximidade com o telespectador: 

 

Edição de 23 de junho, quinta-feira: 

          EVARISTO: Isso a gente já ouviu, neblina que baixa, sol que racha, serve para 

nevoeiro também, né? Porque em São Paulo o sol já apareceu!  

 

 

 

Os apresentadores conversam e debatem por alguns instantes a noticia ou o 

acontecimento, ressaltando a indignação ou a alegria. Os gestos, os acenos o olhar a expressão 

facial revelam muito como os apresentadores se sentem em relação ao que se está sendo 

relato, diferente de um telejornal, onde os apresentadores tem que manter a seriedade 

independente da sua postura sobre o assunto tratado. No JH, o espectador reconhece nos 

apresentadores alguém como ele, o que gera mais proximidade com o público, pois a conversa 

entre os apresentadores simboliza o diálogo das pessoas nas ruas, em casa ou no trabalho com 

assuntos do dia-dia, como é o exemplo da edição de 10 de outubro, segunda-feira: 

 

SANDRA: Vamos mudar de assunto, vamos para os Estados Unidos, os candidatos a 

presidência foi marcado pelos insultos entre a democrata Hillary Claiton e o republicano 

Donald Trump. 

 

Edição de 18 de maio, quarta-feira: 

 

SANDRA: A Organização Mundial da Saúde alertou hoje para o risco do vírus da 

Zika se espalhar pela Europa durante o final da primavera e o inicio do verão, né que tá 

virando essa estação da primavera para o verão lá no hemisfério norte, eu falo agora com a 

Cecilia Malan, nossa correspondente em Londres, conta para a gente quais são as expectativas 

por ai, boa tarde Cecilia. 

 

Ou os apresentadores conversam com os telespectadores, com um tom intimista: 
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Edição de 01 de outubro, sábado: 

 

SANDRA: A protagonista já tem uma multidão de fãs na internet, quer saber quem é? 

Quem conta é a repórter Flávia Jannuzi. 

 

           Edição de 01 de outubro, sábado: 

 

SANDRA: Uma boa tarde, um bom voto e até segunda feira. 

 

 

Uma característica marcante do Jornal Hoje é que os apresentadores indicam sempre 

na cabeça10 da reportagem quem são os repórteres que vem a seguir com os vt’s11, isso é 

interpretado como um modo de criar ou demonstrar a ‘rede’ de pessoas que compõe o JH, 

mostrando a equipe e o grupo com o qual o telespectador pode contar para se manter 

informado sobre os acontecimentos, formando a equipe de pessoas cujos nomes são 

ressaltados, fazendo parte da rotina dos telespectadores. 

 

Edição de 18 de maio, quarta-feira:  

 

SANDRA: Uma campanha que a gente já mostrou aqui no Jornal Hoje do Esporte 

Clube Recife, está ajudando a mudar o comportamento das pessoas que querem adotar um 

filho. 

 

EVARISTO: A repórter Sabrina Rocha mostra que a campanha está realizando 

sonhos que até pareciam impossíveis. 

 

Edição de 23 de junho, quinta-feira: 

 

EVARISTO: Uma missa ontem a noite na igreja que Cristiano Araújo frequentava 

lembrou um ano da morte do cantor. A reportagem é de Honório Jaccometto. 

 

                                                           
10 Texto que introduz o assunto da matéria feita pelo repórter.  
11 Vídeo que traz informações sobre a reportagem. 
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            Edição de 10 de outubro, segunda-feira: 

 

SANDRA: Uma força tarefa vai retirar hoje, 60 toneladas de explosivos que estão 

armazenados em um terreno na região metropolitana de Curitiba. 

EVARISTO: No sábado um caminhão com dinamites explodiu no local, destruindo 

casas e ferindo moradores também, você vai ver na reportagem de Dulcinéia Novaes.  

 

Como podemos observar, todos os elementos que compõem o Jornal Hoje devem se 

comunicar, além de expressar o estilo e reforçar a identidade do programa, mas acima de tudo 

tem como função principal, divulgar informações capazes de comunicar algo para 

telespectador. A linguagem coloquial, as palavras inseridas no roteiro com função de se 

comunicar com telespectador, o semblante emocionado expressado muitas vezes pelos 

apresentadores, todos estes aspectos constituem modos de endereçamento a quem está 

assistindo o programa, propondo um elo no processo de comunicação, colaborando na 

caracterização de gênero do telejornal revista. O modo objetivo ao tratar de temas como 

economia e política e o tom mais despojado ao tratar sobre clima e temas amenos denotam o 

equilíbrio entre informação e entretenimento proposto pelo programa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa, desenvolvida por meio do contexto comunicativo, podemos 

observar que o Jornal Hoje sofreu significativas alterações no formato e no estilo de 

apresentação. Analisando vários elementos que compõe o telejornal chegamos à conclusão de 

que as mudanças que ocorreram ajudaram a resgatar a identidade do Jornal Hoje que sempre 

teve a proposta de um telejornal-revista desde sua estreia, mas que por alguns anos foi 

perdida. 

As mudanças também estabeleceram uma relação de maior proximidade como 

espectador, o que contribui para a construção da noticia, além disso, existe uma relação de 

confiança e de credibilidade com o espectador que se identifica com o telejornal-revista e seus 

apresentadores. 

Ao analisar as edições selecionadas do JH, podemos ressaltar que quanto aos critérios 

adotados para estabelecer as mudanças no programa, também foi usado do aperfeiçoamento 

dos espaços utilizados para apresentação, no cenário ficou mais harmônico, o que influenciou 

na recepção das informações pelo espectador que fica mais atento ao telejornal, pois a 

percepção visual é muito significativa na recepção das noticias.  

Foi constatado que os telões e as telas contribuem na transmissão das informações, 

visto que esses elementos são utilizados para complementar das noticias. Os apresentadores 

usam todos os espaços do cenário, por isso ele foi pensado e estruturado de acordo com as 

possíveis inovações tecnológicas disponíveis para melhorar na apresentação do telejornal. Os 

telões são usados pelos apresentadores para se comunicar com outros jornalistas e para 

apresentar gráficos e imagens que auxiliam na compreensão das noticias.  

O objetivo do telejornal sempre foi divulgar informações de maneira clara e objetiva, 

alcançando um maior número de pessoas, em diferentes lugares, abordando diversos assuntos. 

Nesse sentido o telejornal, é produzido com intenção de ser um programa jornalístico, 

informativo e de prestação de serviços, além de oferecer entretenimento ao telespectador. 

Os apresentadores também foram analisados, no seu contexto comunicativo, dentro da 

apresentação do telejornal. Quanto à função deles, como um dos modos de endereçamento do 

JH, podemos considerá-los peça fundamental na apresentação do telejornal. Eles são 

responsáveis pela mediação das informações, são os portadores da noticia e tem como função 

conduzir o programa. A imagem do telejornal também é construída pelos apresentadores, sua 

postura, gestos, expressões faciais e entonação influenciam claramente na forma com que os 
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espectadores recebem a noticia. Os apresentadores do Jornal Hoje passam credibilidade e 

confiança, com a proximidade que criaram com quem assiste o telejornal. 

Por vezes os apresentadores saem de trás da bancada para ocupar outros espaços. 

Deixar a bancada no contexto de apresentação do JH significa diminuir a apresentação entre 

quem faz o programa e quem assiste, entre apresentadores e espectadores. Na medida em que 

os apresentadores deixam a bancada e ficam em pé no cenário para conversar com outros 

jornalistas ou mostrar gráficos para complementar as reportagens eles expressam uma 

intenção de proximidade com o público e é feita uma descaracterização do que conhecemos 

por um telejornal em que os apresentadores começam e terminam o programa sentado e com 

uma linguagem formal. 

Quando analisamos a relação que os modos de endereçamento estabelecem com as 

noticias, chegamos à conclusão que este novo modelo é parte da apresentação do programa. A 

forma com que os apresentadores gesticulam, se olham, fazem comentários depois das 

reportagens, a grande conversa que envolve a previsão do tempo traz uma maior proximidade 

com o público e transmite maior credibilidade. 

O uso dos telões traz mais dinamismo na apresentação do telejornal, todos os espaços 

do estúdio são utilizados e sua estrutura traz interação entre apresentadores e outros 

jornalistas.  

Visualmente todos os modos de endereçamento estabelecem características que o 

caracterizam como um telejornal-revista, o formato que o Jornal Hoje sempre se destinou a 

trabalhar. Como os modos de endereçamento constituem parte fundamental da apresentação 

do telejornal podemos dizer que nunca foi tão relevante para a sua apresentação quanto nesse 

momento. 

O Jornal Hoje foi modificando na sua forma de apresentação e dessa forma 

contribuindo na transmissão das informações, o que também deixou o programa mais 

próximo do público. Além disso, o telejornal foi construindo sua identidade e se consolidando 

como um dos telejornais com grande audiência na emissora, com um estilo próprio, ousado e 

inovador.   

Esperamos com este trabalho ter contribuído na reflexão sobre o telejornalismo e os 

elementos que o constituem, por isso, aprendemos ao longo desta pesquisa que as várias 

formas de se comunicar têm quebrado paradigmas a fim de acompanhar as mudanças 

adotadas pelo telejornalismo. Além disso, escolhemos esse objeto não apenas para nos 

aprofundarmos na área, mas também para acrescentar no campo da comunicação uma 

pesquisa que traga reflexões e esclarecimentos para o mundo acadêmico e deve ser estudada 
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por todos os profissionais da área que buscam se atualizar. Afinal, o que todos nós buscamos 

como jornalistas é, a cada dia, encontrar a melhor maneira de informar. 
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ANEXOS 

 

EDIÇÃO 10/10/2016 – SEGUNDA-FEIRA 

 

DURAÇÃO: 39’05’’ 

VINHETA 

BLOCO 1 

 

CABEÇA 1: 

SANDRA: O governo deve enfrentar hoje seu principal teste na câmara. A tentativa 

de aprovar a proposta de emenda constitucional que congela as despesas federais durante 20 

anos. 

EVARISTO: Para falar sobre a expectativa dessa decisão a gente abre essa edição do 

Jornal Hoje indo direto para Brasília, conversar coma repórter Gioconda Brasil que traz as 

informações para a agente. Gioconda, olá boa tarde para você. 

GIOCONDA: Boa tarde a todos. A discussão do PEC de gastos começou logo depois 

do meio dia, depois da votação do requerimento apresentado pela base de apoio do governo, 

que tenta encurtar os prazos regimentais para que essa PEC seja votada ainda hoje. Esse 

requerimento ate já foi aprovado, mas no momento está havendo uma verificação desses 

votos, essa é uma tentativa da oposição que é contra o requerimento e também é contra a PEC. 

E o objetivo da oposição é obstruir, atrasar os trabalhos para que essa, o plenário esvazie, e 

para que essa votação corra o risco inclusive de não acontecer, então da PEC ser rejeitada. 

Como se trata de uma mudança na constituição, para que a proposta seja aprovada, seja pelo 

menos 308 votos, tem que haver pelos menos 308 votos a favor, de 308 deputados. Agora 

pouco o ministro Luís Barroso do Supremo Tribunal Federal negou o pedido apresentado pelo 

PT e pelo PSDB que tenta impedir a tramitação dessa proposta. De acordo com o ministro 

nesse pedido não ficou demostrado que a proposta fere clausula pétrea da constituição e a 

Presidente do Supremo Tribunal da Justiça, a ministra Laurita Vaz, que na sexta feira disse 

que a proposta engessaria o judiciário, hoje em uma reunião com o presidente da câmara 

Rodrigo Maia, afirmou que é a favor da PEC, que é a favor do limite de gastos e que há uma 

crise e que é preciso haver sacrifícios. Vamos à reportagem como que fica a discussão em 

torno dessa proposta aqui da câmara. 

VT: 2’45’’ 
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CABEÇA 2: 

SANDRA: A medida provisória que propões mudanças no ensino médio continua 

provocando reações. 

VT: 1’03’’  

EVARISTO: E diante de toda a discussão que essa medida do governo tem 

provocado, os correspondes do jornal hoje produziram duas reportagens, uma em Londres e a 

outra em Tóquio para mostrar como o ensino médio funciona nessas duas cidades conhecida 

pela qualidade na educação. As reportagens são do Márcio Gomes e do Pedro Vedava 

VT: 4’06’’ 

PÉ: 

SANDRA: Tanta diferença, né?! 

 

CABEÇA 3: 

SANDRA: Novos números vão demostrando a cada dia o tamanho da tragédia 

causado pela passada do furacão Matthew, no Haiti. O número de mortos apesar de incerto, já 

passa de mil.  

EVARISTO: E a ONU fez um apelo hoje para conseguir 199 milhões de dólares para 

ajudar 750 mil pessoas com roupas, comida, com água. Os enviados especiais Lilia Teles, 

Arthur Guimarães e Leandro Cordeiro, chegaram na cidade de Port- Salut destruída pelo olho 

do furacão. 

VT: 2’18’’ 

PÉ: 

SANDRA: Nos Estados Unidos a passagem do furacão Matthew, já deixou 21 mortos. 

VT: 1’30’’ 

EVARISTO: Nós já estamos aqui com Eliana Marques, que vai falar mais um pouco 

do Matthew, tudo bem Eliana, boa tarde. 

ELIANA: Bom tarde Evaristo, boa tarde Sandra, boa a tarde a todos. Pois é as 

imagens de satélite mostram o Matthew indo embora, olha ele aqui se afastando, em direção 

ao oceano atlântico, mas já tem outra tempestade aqui, olha a Nicole, é uma tempestade 

tropical, que até quarta feira pode ganhar força, e ai se transformar em outro furacão. A 

previsão é que Nicole passe pelas Bermudas, mas não atinge os Estados Unidos, pelo menos 

por enquanto, e aqui no Brasil, um redemoinho enorme passou pela cidade de Getulina, no 
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interior de São Paulo, as imagens assustadoras são da Defesa Civil, mas claro que isso não era 

um furacão, nem um tornado, aliás, esses redemoinhos ai, podem se transformar em dias 

quentes, por causa da diferença de temperatura e pressão entre um ponto e outro.  

SANDRA: Vamos falar da previsão do tempo para hoje. 

ELIANA: Vamos, hoje a gente esta com friozinho aqui desde cedo, em parte do 

sudeste, principalmente em parte do sul, olha de manhã fez 2°C em Cambará do Sul, 3°c em 

Jardim da Serra e 5°C em general Carneiro no sul do Paraná, e agora a atarde continua frio. 

Curitiba com no máxima 19°C, São Paulo 21°C, e ai claro que nordeste, centro oeste e norte 

bem mais quente. Ontem em Montes Claros, em Minas Gerais, mais de cem árvores caíram 

isso foi em um temporal à tarde, e é claro que teve muito estrago por toda a cidade.  

EVARISTO: Hoje pode ter temporal assim de novo? 

ELIANA: Olha em Montes Claros ainda tem previsão de chuva, mas não é aquela 

pancada de chuva com grandes volumes, aliás em minas gerias, todo o estado tem a 

possibilidade de chuva, também no espirito santo, na região de Ribeirão Preto, no interior de 

São Paulo, mas ai é uma chuva mais fraca. Pancadas de chuva com trovoadas, principalmente 

aqui no sul de Goiás, também parte de Mato Grosso, em grande parte da região norte, chuva 

aqui também oeste e sul da Bahia, e entre Natal e João Pessoa, aqui já é uma chuva mais 

fraca, mais passageira. E no sul previsão de chuva com trovoadas também, no oeste do Rio 

Grande do Sul, tempo firme nas áreas em amarelo, então na grande parte da região sul, no 

interior de São Paulo até o sul de Mato Grosso, também aqui parte do Amapá e em grande 

parte da região nordeste, e nessa área que a gente vê aqui no litoral do Paraná passando pelo 

litoral de do Rio de Janeiro ai é possibilidade de garoa a noite. 

SANDRA: E amanhã? 

ELIANA: Amanhã mais chuva por grande parte do Brasil, pode ter chuva forte em 

pontos isolados e risco de ressaca aqui entre Natal e, no Rio Grande do Norte e em São Luís 

no Maranhão. E essa semana vai ser marcada pela volta do calor, temperatura vai subindo, 

pelo menos até quarta feira que é o dia do feriado.  

SANDRA: Ok, muito obrigada Eliana, até amanhã. 

ELIANA: De nada, até amanhã. 

 

CABEÇA 4: 

SANDRA: No Rio Grande do Norte, um incêndio já destruiu uma reserva de mata 

Atlântica correspondente a 200 campos de futebol. 

VT: 1’13’’ 
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CABEÇA 6: 

SANDRA: Uma força tarefa vai retirar hoje, 60 toneladas de explosivos que estão 

armazenados em um terreno na região metropolitana de Curitiba. 

EVARISTO: No sábado um caminhão com dinamites explodiu no local, destruindo 

casas e ferindo moradores também, você vai ver na reportagem de Dulcinéia Novaes. 

VT: 2’22’’ 

EVARISTO: O advogado da empresa declarou que havia um segurança no local, em 

nota a empresa Explopar, disse possui todos os alvarás e licenças necessárias para funcionar e 

que também suspeita que a explosão tenha ocorrido por ação criminosa, declarou ainda que 

esta prestando à assistência as famílias que foram atingidas. 

 

CABEÇA 5: 

SANDRA: Quase dois meses depois de uma apreensão de explosivos em São Paulo, a 

policia não sabe ainda como esses explosivos foram parar nas mãos dos bandidos. 

EVARISTO: O uso de explosivos potentes está cada vez mais comum em assaltos, e 

também em todo o Brasil, é um risco para a população, só em São Paulo foram 77 assaltos 

assim este ano. Veja na reportagem de César Galvão e Wiliam santos. 

VT: 4’04’’ 

PÉ: 

SANDRA: Nossa produção tentou contato várias vezes com Maquisam, fabricante do 

explosivo encontrado com o bandido, mas a gente não teve resposta. 

EVARISTO: E o exército que fiscaliza os explosivos, que deveria fazer o 

rastreamento das bombas encontradas com os bandidos, também não quis se manifestar. 

 

CABEÇA 6: 

SANDRA: Vamos mudar de assunto, vamos para os Estados Unidos, os candidatos a 

presidência foi marcado pelos insultos entre a democrata Hillary Claiton e o republicano 

Donald Trump. 

EVARISTO: Os enviados especiais da Rede Globo Lucas Luz e Fábio Turci 

acompanharam e é com eles que a gente fala agora. Olá, boa tarde para vocês, boa tarde 

Fábio. 

            FÁBIO: Bom tarde Evaristo, Sandra, boa tarde a todos. Olha a rede de TV CNN, fez 

uma pesquisa com os eleitores que viram o debate, e a maioria acha que Hillary Claiton se 
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saiu melhor, no primeiro encontro entre eles, no primeiro debate entre eles, a semanas atrás, 

ela já tinha sido apontada como a vencedora do debate, Trump está tentando reorganizar a 

campanha dele depois do vídeo bombástico na última sexta feira, mas não tá fácil para ele 

não. Acabou de sair uma nova pesquisa de intenção de votos, em que Hilary está 11 pontos 

percentuais na frente de Trump, é o dobro de vantagem que ela tinha na semana passada. 

Também agora a pouco o presidente da câmara republicano Paul Ryan, que não vai mais fazer 

campanha para Trump, vai agora sim se preocupar com a campanha para deputados, hoje o 

partido republicano tem a maioria tanto na Câmara, como no senado e os congressistas temem 

que o desgaste de Trump possa tirar votos deles também, ai os republicanos poderiam perder 

a maioria para os democratas. A gente está aqui na universidade de  Washington, onde ontem 

foi o debate ontem, é um campo muito bonito, uma universidade nacional, tem mais de 150 

anos, e agora a gente mostra para vocês na reportagem como que foi esse debate aqui ontem à 

noite. 

 

VT: 3’18’’ 

PÉ: 

FÁBIO: Nesse vídeo o apresentador de TV que conversa com Trump, ele é Billy 

Bush, ele é primo do ex-presidente George W. Bush, e hoje a rede de TV CNBC, afastou 

Billy Bush, por tempo indeterminado. Durante a conversa com Trump ele acha graça naquilo 

que o candidato estava falando, na época ele ainda não era candidato ainda, mas naquilo que 

Trump estava falando, acha graça, concorda com ele, a TV não gostou dessa postura afastou 

ele sem previsão de volta. Sandra, Evaristo. 

 

EVARISTO: Obrigado Fábio pelas suas informações.  

 

SANDRA: A seguir uma nova pesquisa traz esperança para pacientes com Alzheimer. 

 

EVARISTO: E um juiz federal autoriza o bloqueio do facebook em todo o Brasil, a 

gente volta já, já. 

 

           INTERVALO 

 

           BLOCO 2 

 

           CABEÇA 7: 

 

           SANDRA: Um juiz de Santa Catarina pediu o bloqueio do facebook em todo o Brasil, 

por 24 horas. Na última quarta feira, dia 5, a Justiça Eleitoral determinou que facebook tirasse 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDio_PndbPAhWGGJAKHZ-eDRkQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversidade_de_Washington&usg=AFQjCNForXJZX7kFjSipAhdKy-KkdkmqHA&sig2=dJ-DtD0Tax21u3UPC0YvBg&bvm=bv.135475266,d.Y2I
https://pt.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
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uma página anônima que atacava o atual prefeito de Joinville, Udo Dohler, do PMDB, que é 

candidato a reeleição no segundo turno. A página já foi retirada, mas segundo o juiz Roberto, 

depois do prazo determinado por ele, já o facebook a ordem judicial foi cumprida dentro do 

prazo estabelecido, a coordenação da campanha de Udo Dohler, declarou que o candidato não 

pediu o bloqueio, a Anatel por enquanto não se manifestou, até agora o facebook continua 

funcionando perfeitamente. 

 

CABEÇA 8: 

 

EVARISTO: Um novo medicamento para tratar o Alzheimer traz esperança para 

quem sofre com essa doença. 

 

SANDRA: Olha, ainda faltam muitos testes, mas o resultado inicial é bastante 

animador e já foi publicado na Nature, uma das revistas cientistas mais respeitadas no mundo. 

A reportagem é de Felippo Mancuso, de São Paulo. 

 

VT: 8’34’’   

 

CABEÇA 9: 

 

SANDRA: Os jovens brasileiros estão se arriscando de mais no uso de anabolizantes, 

cada vez mais cedo. 

 

EVARISTO: Esse é o alerta da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, veja os 

perigos dessa droga na reportagem de Diego. 

 

VT: 2’12’’ 

 

SANDRA: A seguir o Nobel de economia. 

 

EVARISTO: Um professor americano e um finlandês vão dividir o prêmio, a gente 

volta já, já. 

 

INTERVALO 

 

BLOCO 3 
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CABEÇA 10: 

 

SANDRA: Dois professores, das duas melhores universidades do mundo, são os 

vencedores do prêmio Nobel de economia deste ano, com trabalho sobre contratos. 

 

EVARISTO: Vamos falar com Cecilia Malam lá em Londres, que traz as informações 

para a gente. Cecilia, tudo bem com você? Boa tarde. 

 

CECILIA: Bom tarde Evaristo, Sandra. O prêmio equivalente a quase três milhões de 

reais vai ser dividido entre o britânico Oliver Hart, que atualmente da aula na universidade de 

Harvard, nos Estados Unidos e o finlandês Bengt Holmström, que ensina no instituto de 

tecnologia de Massachusetts. Os dois contribuíram para a teoria dos contratos  que analisa os 

riscos e os efeitos de todo o tipo de acordo, na prática eles criaram ferramentas teóricas que 

permitem a criação de contratos, em áreas como pedidos de falência, fusão de empresas, 

pagamentos de executivos, com base em performances e negociações trabalhistas. Como bem 

disse o comitê do Nobel, contratos fazem partes de nossas vidas e por isso devem ser melhor 

adaptados as necessidades do dia dia da vida real. Ao receber a noticia Bengt Holmström, 

disse que está muito feliz em dividir o prêmio com Oliver Hart, seu amigo mais próximo nos 

EUA. Curiosamente dos 76 economistas premiados até hoje, 55 eram americanos. Esse é o 

penúltimo prêmio Nobel desse ano, só falta o de literatura que deve ser anunciado agora. 

Evaristo. 

 

EVARISTO: Muito obrigado Cecilia, uma boa tarde para você, um bom começo de 

semana. 

 

ENCERRAMENTO: 

 

SANDRA: Você acompanha outras noticias no Jornal Nacional, uma boa tarde para 

você, amanhã a gente se vê. 

 

EVARISTO: Boa semana e até amanhã. 

 

 

 
 

 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/economia/1476091074_862842.html
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjR_PToptbPAhVSlpAKHfk_AecQqQIIHTAA&url=http%3A%2F%2Fbrasil.elpais.com%2Fbrasil%2F2016%2F10%2F10%2Feconomia%2F1476091074_862842.html&usg=AFQjCNHBjIVvEkiJDoqWGnZVY_Quee_ZJg&sig2=-qwsZxescEcJQCHuSx7l8w
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/economia/1476091074_862842.html
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            EDIÇÃO DO DIA 12/04/2016- TERÇA-FEIRA 

 

DURAÇÃO: 35’05’’ 

VINHETA 

1º BLOCO 

 

CABEÇA 1:  

SANDRA: O Jornal Hoje começa com informações sobre a 28º fase da operação Lava 

Jato, deflagrada hoje. 

EVARISTO: O alvo principal é o ex-senador Gim Argello do PTB do Distrito 

Federal, acusado de receber propina para brindar os empreiteiros nas CPI da Petrobras no 

Congresso, a gente vai saber os detalhes na reportagem da Dulcinéia Novaes em Curitiba. 

VT: 4’19’’ 

PÉ:  

EVARISTO: Muito obrigada Dulcinéia pelas suas informações, uma boa tarde para 

você. 

CABEÇA 2: 

SANDRA: O ex- senado Gim Argello é um personagem conhecido da politica em 

Brasília, e também é um conhecido da Policia Federal em outras investigações além da Lava 

Jato.  

EVARISTO: A repórter Camila Bomfim monstra um perfil do ex-senador que foi 

vice-presidente da CPI da Petrobras. 

VT: 3’7’’ 

PÉ:  

SANDRA: O advogado de Gim Argello e do seu filho Jorge Gim Argello Junior disse 

que não teve acesso aos altos do processo, e que por enquanto não vai se pronunciar, nós não 

conseguimos localizar a defesa de dois outros presos, Paulo Cesar Ramos e Valério Neves. 

EVARISTO: Em nota a OAS afirmou que esta colaborando as investigações da 

policia federal e prestando todos os esclarecimentos necessários, nós não recebemos respostas 

da UTC e nem de Léo Pinheiro, a defesa de Ricardo Pessoa disse que não vai comentar o 

caso. 

SANDRA: O senador Romero Jucá, do PMDB, negou por meio de sua assessoria que 

tenha recebido recursos por apresentação de emendas a medidas provisórias, Jucá disse que a 

acusação já foi desqualificada por quem a fez, o presidente do senado Renan Calheiros 
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também do PMDB, disse que por meio de nota que não conhece João Batista Brugiskin. 

 

           CABEÇA 3: 

EVARISTO: A gente continua em Brasília com a aprovação ontem a noite do 

relatório favorável à abertura do processo contra a presidente Dilma Rousseff na comissão 

especial do impeachment. 

SANDRA: Agora o governo e oposição refazem as suas contas para a votação no 

plenário, a reportagem de Gioconda Brasil. 

VT: 3’11’’ 

PÉ:  

EVARISTO: Em um evento agora a pouco no Palácio do Planalto o Ministro da 

Ciência e Tecnologia do PMDB Celso Pansera, disse que ele e outros dois ministros Mauro 

Lopes da Aviação Civil e Marcelo Castro da saúde, que também são do PMDB, vão deixar os 

cargos para votar na Câmara dos Deputados contra o impeachment na sessão do próximo 

domingo. 

 

CABEÇA 4: 

SANDRA: O FMI previu que a economia brasileira vai encolher 3,8% este ano e que 

se manterá estável em 2017, as previsões do FMI sobre o PIB, produto interno bruto, que é a 

soma de serviços e bens produzidos no país num determinado período, foram divulgadas hoje 

cedo em Washington no panorama econômico mundial. 

EVARISTO: O FMI acha difícil separar as causas econômicas e politicas, citaram as 

baixas nos preços, a diminuição na demanda dos produtos e a falta de confiança dos 

investidores. Ele avaliou que se a situação politica melhorar, os valores das exportações 

crescerem a economia também vai se recuperar. 

 

CABEÇA 5: 

SANDRA: As vendas nos comércio registraram a maior alta para o mês de fevereiro 

desde 2010, a taxa aumentou 1,2% em comparação com janeiro, os piores resultados foram 

dos móveis, combustíveis e dos produtos vendidos em hipermercados, apesar da alta no ano, o 

varejo acumula perdas de 7,6%  

 

CABEÇA 6: 

EVARISTO: Oito municípios do estado do Rio de Janeiro e também a capital 



58 
 

enfrentam um surto da febre chikungunya, uma das doenças transmitidas pelo mosquito 

Aedes Aegypti. 

SANDRA: O atendimento e o diagnóstico são um problema também na rede de saúde, 

a reportagem é da Renata Caputi do Rio de Janeiro. 

VT: 2’6’’ 

PÉ: 

EVARISTO: A Secretaria de Saúde do Rio disse em nota que as unidades de pronto 

atendimento estão dando prioridade aos casos mais graves e que registrou um aumentou pelas 

unidades, a Prefeitura de Nilópolis também se manifestou por nota, disse que está 

sobrecarregada e disse que está mais de um ano sem receber dinheiro do Governo do Estado. 

O governo reconhece o atraso porque enfrenta uma crise financeira. 

 

CABEÇA 7: 

SANDRA: Pois é, agora os planos de saúde são obrigados a cobrir os custos dos 

exames que indicam que se a pessoa está com dengue ou com chikungunya, né? 

EVARISTO: Na prática a gente sabe que não é bem assim, né? É comum os pacientes 

encontrarem dificuldade para realizar esse procedimento, a gente vai ver na reportagem da 

Camila Torres de recife. 

VT: 2’4’’ 

 

CABEÇA 8:  

SANDRA: E subiu para 102 as mortes por H1N1 em todo o país, segundo o 

Ministério da Saúde, 70 mortes foram registradas no estado de São Paulo, e no Brasil também 

teve o aumento da síndrome de respiratória aguda grave causada pelo H1N1, foram 686 casos 

até o dia 2 de abril. 

 

CABEÇA 9:  

PREVISÃO DO TEMPO  

EVARISTO: Agora a gente vai falar da previsão do tempo com a Eliana Marques que 

já esta de volta das férias. Tudo bem Eli?! 

ELIANA: Olá, boa tarde. 

EVARISTO: Você deve ter notado que o tempo aqui em São Paulo está quente e 

seco, vai continuar assim? 

ELIANA: Olha, hoje tem uma previsão de chuva ai, né? E vêm mais estragos. Em 
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alguns bairros da grande São Paulo, mas deve ser uma chuva rápida, tanto que essa chuva 

nem aparece aqui no mapa, onde está verde significa que vai chover pouco ou nem vai chover 

e ai onde está azul é esperado os maiores volumes de chuva hoje. Então principalmente em 

Santa Catarina, parte do Paraná, Mato Grosso, região norte, também Maranhão e Piauí. Nessa 

parte do nordeste, essa chuvarada esta sendo provocada pela zona de convergência 

intertropical. Ontem choveu em São Luís, ventou também e os tapumes de uma obra, olha só, 

que estavam numa praça da cidade, foram arrastados longe, caíram ai nessa avenida, um 

perigo para quem estava passado por ali.  

SANDRA: E hoje pode voltar a chove forte por lá em São Luís, ou não?! 

ELIANA: Olha, tem previsão de chuva, mas é uma chuva mais fraca em São Luís, 

agora chuva forte mesmo hoje, aqui ó em quase todo sul do país, com exceção do centro oeste 

do Rio Grande do Sul, chances de pancadas de chuva aqui no leste de São Paulo, com divisa 

do centro sul de Minas. Nessa região do centro oeste de Mata Grosso do sul avançando aqui 

olha, até a divisa do maranhão com o Piauí. Chuva forte ainda entre o oeste do Amapá e o 

norte do Pará e no extremo oeste do Brasil. Já nessa área enorme aqui em amarelo ai é tempo 

firme, então desde o nordeste, passando por Goiás e grande parte do sudeste. 

EVARISTO: E as temperaturas Eli? 

ELIANA: Continuam altas, Porto Alegre, está com a máxima prevista de 26°C, agora 

Porto Velho, BH, Fortaleza e Brasília, todas com máximo de 30°C. Falando em Brasília, 

ontem a capital federal entrou em alerta, por causa da baixa umidade do ar, e também teve a 

temperatura mínima mais baixa do ano. O Globocop fez imagens de Brasília agora a pouco, 

olha só, a Capital Federal antecipou nesse a estiagem que começou em meados de março, e 

por lá deve chover pouco até o fim deste mês. Para encerrar tem um alerta para o sul do país, 

valendo para amanhã, tem risco de temporal com granizo, em grande parte aqui do Rio 

Grande do Sul e também de Santa Catarina, no litoral catarinense deve chover muito entre a 

madrugada e o amanhecer de amanhã, e no litoral gaúcho pode ter rajadas de vento de até 

70km/h. 

SANDRA: Ok, Eliana, muito obrigada.  

 

CABEÇA 10: 

SANDRA: Em fevereiro a gente noticiou o caso da Gabrieli e do Gabriel, os gêmeos 

prematuros do interior do Amazonas, eles respiravam com uma máscara de oxigênio 

improvisada com uma garrafa pet. 

EVARISTO: A Gabrieli morreu horas depois do parto, e ontem a boa                                   
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noticio foi que o Gabriel teve alta do hospital, a reportagem é do Luciano Abreu de Manaus. 

VT: 2’24’’ 

 

INTERVALO 

 

BLOCO 2 

CABEÇA 11: 

SANDRA: O deputado federal Paulo Maluf, do partido dos progressistas de são Paulo 

e o filho dele Flávio não estão mais na lista dos procurados da Interpol, o ex-prefeito da 

capital paulista foi incluído na lista em 2010, ele e o filho foram indicados por crimes 

relacionados com o desvio de mais de 11 milhões de dólares em fundos públicos brasileiros, 

supostamente transferidos para uma conta em um banco localizado em Nova York. 

EVARISTO: A defesa dos dois nega as acusações, a ordem de prisão valia nos 188 

países onde a policia internacional atua. A Interpol não esclareceu porque os nomes de Maluf 

e do filho foram retirados da lista. 

 

CABEÇA 12: 

SANDRA: O Fundo das Nações Unidas para a infância alertou que o grupo terrorista 

Boko Haram tem usado cada vez mais crianças em atendados suicidas. 

EVARISTO: Cinco ataques que acontecem, um é feito por crianças, sobre esse 

assunto nós vamos conversar com a nossa correspondente lá na Europa, em Londres, a Cecília 

Malan, trazendo as informações para a gente. Oi Cecília, tudo bem com você? Uma noticia 

triste, né, também? 

CECILIA: Mais uma né Evaristo? É uma situação pavorosa envolvendo os mais 

vulneráveis entre nós, crianças. O uso de crianças usados em ataques suicidas do grupo Boko 

Haram, pulou de quatro em 2014, para quarenta e quatro em 2015. Você já disse, mas vale 

repetir, isso é um em cada cinco ataques, dois terços foram meninas que se explodiram. O 

relatório diz que na maioria esmagadora dos casos as crianças não tiveram escolha, e o pior é 

que muitas nem se quiser sabiam que estavam carregando material explosivo que poderia ser 

detonado a distância, são vitimas e não terroristas, disse o diretor na Unicef para região. Os 

casos foram registrados na Nigéria, em Camarões, no Shadi e no Nigia. O grupo Boko haram 

virou manchete em 2014 por sequestrar mais de 200 estudantes de uma escola na Nigéria, 

professores também são alvos frequentes. Os radicais islâmicos proibiram o acesso à 

educação no norte do país, impedindo assim uma vida melhor para os jovens, mais uma 
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tragédia do nosso tempo. Sandra, Evaristo.  

EVARISTO: Muito obrigada Cecilia, boa tarde para você.  

 

CABEÇA 13: 

SANDRA: A Agência de direitos humanos das Nações Unidas lamentou a decisão do 

Supremo Tribunal da Justiça da Venezuela que considerou inconstitucional a Lei de Anistia 

aos políticos presos, a porta voz da Organização Ravina Shamdasani, mostrou preocupação 

com a independência do judiciário e disse que ainda espera que haja debate sobre o assunto, 

pois a lei poderia ser um caminho para o dialogo e para a reconciliação na Venezuela. A 

Suprema Corte alegou que os presos cometeram crimes de delinquência e não crimes 

políticos, a maioria foi acusada e condenada por incitar manifestações violentas contra o 

governo de Nicolas Maduro, entre eles o líder da oposição Leopoldo Lopes, a libertação dos 

políticos presos foi uma promessa da campanha da oposição que alcançou a maioria no 

congresso. 

 

CABEÇA 14: 

EVARISTO: Uma universidade em Londres, a Imperial College, abriu recentemente 

uma fábrica diferente: robôs produzem em escala industrial, não carros e máquinas, mas 

DNA. A reportagem é do correspondente Pedro Vedova. 

VT: 1’41’’ 

 

CABEÇA 15: 

SANDRA: Os fundadores da banda de rock Led Zepellin, Robert Plant e Jimmy Page 

vão ter que enfrentar um julgamento para determinar se dois copiaram de outra música os 

acordes iniciais do grande sucesso Stairway To Heanven. Vamos falar sobre esse assunto com 

nosso correspondente lá em Nova York, Fábio Turci. Turci, nem Led Zepellin esta escapando 

mais? O que esta acontecendo? Boa Tarde. 

 

FÁBIO: Boa tarde Sandra, Evaristo, boa tarde a todos. Pois é, foi um juiz de Los 

Angeles que aceitou a levar a suspeita de plágio a julgamento. A história é o seguinte, 1967, a 

banda americana Spirit, da Califórnia, lançou uma música chamada Taurus, ai quatro anos 

depois, o Led Zepellin lançou o Stairway To Heanven. E há muito tempo se fala que as 

músicas têm trechos parecidos, o compositor de Taurus, o guitarrista Weden Califórnia, já 

tinha dito que as duas bandas eram amigas e que não via problema algum. Ai agora ele já 
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morreu, e ai o curador da obra dele, entrou com essa ação contra Robert Plant e Jimmy Page, 

cantor e guitarrista do led Zepellin na época, compositores de Stairway To Heanven. A 

semelhança entre as duas músicas está na introdução, à harmonia é bem parecida e o 

dedilhado da guitarra também, quer ver só? Vamos ouvir um trechinho de Stairway To 

Heanven (é passado um trecho da música) e o comecinho de Touros (também é passado um 

trecho da música). O julgamento está marcado para o dia 10 de maio,  Sandra, Stairway To 

Heanven é uma música belíssima, um dos maiores clássicos da história do Rock e isso não vai 

mudar independentemente desse julgamento, eu mesmo sou fã do Led Zepellin, agora justiça 

seja feita, essa introdução da música Spirit é muito bonita também. O que você acha Sandra 

parece ou não parece, heim? 

 

SANDRA: Olha, eu acho que não parece, são duas músicas completamente diferentes, 

ambas belíssimas, Stairway To Heanven, é da minha adolescência, conta a minha história, 

imagina, não, cada um na sua está ótimo, vamos continuar assim, Led Zepellin sobrevive, 

obrigada Turci.   

 

INTERVALO 

 

BLOCO 3: 

 

CABEÇA 16: 

SANDRA: Estamos a 115 dias das olimpíadas e integrantes do Comitê Olímpico 

Internacional o COE, estão no Rio para as ultimas visitas antes dos jogos, 98% dos locais de 

competição estão prontos segundo a comissão de organização. A comissão cobrou mais 

agilidade para terminar a estrutura de alimentação na vila olímpica que vai hospedar os atletas 

e discutiu também a forma de pagamento do transporte publico durante os jogos. 

 

CABEÇA 17: 

 

EVARISTO: E já que nós estamos falando em olimpíadas o nosso dicionário 

olímpico de hoje, nos vamos falar de saltos ornamentais. 

 

SANDRA: Tanto no trampolim como nas plataformas um movimento especial pode 

transformar o salto elaborado. 

 

VT: 2’12’’ 
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ENCERRAMENTO: 

 

SANDRA: Você acompanha outras noticias no Jornal Nacional, uma ótima tarde para 

você, amanhã a gente se vê. 

 

EVARISTO: Uma boa tarde e até amanhã.  
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EDIÇÃO 18/05/2016 – QUARTA-FEIRA 

 

DURAÇÃO: 41’24’’ 

VINHETA 

BLOCO 1 

 

CABEÇA 1: 

SANDRA: Nós começamos a edição de hoje com um assunto que mais preocupa os 

brasileiros atualmente, o desemprego. A nova equipe econômica tem pela frente o desafio de 

trazer de volta a confiança dos empresários e partir da dai criar condições para abertura de 

novas vagas no mercado de trabalho. 

 EVARISTO: Mas há quem esteja conseguindo atravessar essa crise sem anunciar 

demissões e ainda crescendo, você vai ver na reportagem de Elaine Bast. 

VT: 3’20’’  

 

CABEÇA 2: 

SANDRA: Trabalhadores do setor automotivo protestaram durante a manhã, em 

Betim, na região metropolitana de Belo horizonte, a Fiat que já tinha concedido férias 

coletivas para ajustar a produção, a demanda do mercado desde segunda-feira parou 

totalmente, mas por falta de matéria prima. Cerca de 500 metalúrgicos se concentraram em 

frente a empresa do grupo Keiper Prevent, que fornece peças para a montadora, eles pedem a 

empresa continue com o fornecimento para que não percam os empregos, a indústria disse que 

interrupção para a Fiat foi por falta de pagamentos e que agora pouco normalizou a situação. 

Em nota a montadora nega a divida e afirma que negociava preços quando a fornecedora 

suspendeu a entrega de componentes e de estruturas metálicas. 

EVARISTO: Em Taubaté, no interior de São Paulo, a Wolksvagem esta com a 

produção parada há três dias por falta de bancos, fabricados também pela Keiper, a empresa 

conseguiu na justiça a retoma do fornecimento do material até o fim do dia, sob pena de multa 

diária de 500 mil reais. A kieper informou em nota que vai recorrer e não tem como cumprir a 

ordem judicial porque boa parte de seus funcionários está em férias. 

 

CABEÇA 3: 

SANDRA: Em São Paulo motorista e cobradores de ônibus em campanha salarial 

pararam de trabalhar por duas horas, eles chegaram a fechar todos os terminais de ônibus da 

https://www.google.com.br/search?q=wolksvagem&espv=2&biw=1242&bih=602&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBucqwrMfPAhVRVWMKHbCtC2YQsAQISQ
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cidade o repórter Walace Lara sobrevoa a cidade e tem as informações deste momento. 

Walace boa tarde 

WALACE: Boa Tarde Sandra, boa tarde Evaristo, boa tarde a todos. Olha o Glocop 

sobrevoa a região central de São Paulo, esse ai é o terminal do Parque Dom Pedro, um dos 

mais movimentados da cidade, ele e outros 28 terminais ficaram parados durante duas horas, 

das 10 da manhã ao meio dia. Agora a pouco os motoristas voltaram ao trabalho, à paralisação 

é por causa de uma reinvindicação salarial e a falta de acordo entre os trabalhadores e os 

donos das empresas. Os trabalhadores querem 5% de aumento, mais a inflação, torno de 10% 

e participação nos lucros, às empresas ofereceram 2,31% de aumento sem inflação, às 

negociações continuam. A paralisação provocou congestionamento em toda a cidade, a gente 

ainda observa um pouco do reflexo do disso, nós vamos dar imagens agora da situação do 

centro de São Paulo, onde você tem todo esse trânsito parado, principalmente em cima da 

avenida do estado, na região central, essa ligação Leste-Oeste, a chuva também esta 

prejudicando a vida dos motoristas aumentando a lentidão, Evaristo. 

EVARISTO: Muito Obrigada Walace pelas suas informações. 

 

CABEÇA 4: 

EVARISTO: Falar de Brasília, o presidente em exercício Michel Temer tomou café 

hoje de manhã com lideres dos partidos aliados no Senado, por isso nós vamos agora até 

Brasília conversar com a repórter Gioconda Brasil que traz as informações para a gente do 

que eles discutiram, não é isso Gioconda, olá muita boa tarde para você. 

GIOCONDA: Oi Evaristo, boa tarde a você, boa tarde a todos. Temer pediu pressa 

nas votações dos projetos pendentes, disse que é preciso limpar a pauta para a analise das 

propostas que o Planalto vai enviar ao congresso nos próximos dias. O líder do PSDB, o 

senador Cássio Cunha Lima disse que a revisão da meta fiscal deve ser encaminhada na 

segunda-feira e as expectativas dos senadores seja que traga um rombo ainda maior nas contas 

públicas para 2016, algo em torno de 152 bilhões e não 92 bilhões de reais conforme 

anunciado pelo Governo da Presidente afastada Dilma Rousseff. Temer tem pedido aos 

partidos indiquem nomes para que ele escolha os novos líderes do Governo na Câmara, no 

Senado e no Congresso, mas escolha do novo líder na Câmara tem provocado polêmica. 

VT: 3’01’’  

PÉ: 
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EVARISTO: Bom agora a pouco sugiram novas informações sobre a liderança no 

Governo da Câmara por isso nós vamos falar novamente com Gioconda Brasil que vai trazer 

as novidades desse momento. Gioconda o que você tem de novidade ai, heim? 

GIOCONDA: Evaristo nesse momento o deputado André Mouro está ali dando uma 

entrevista e está confirmando, anunciando que ele é o novo líder do Governo da Câmara, o 

Palácio do Planalto ainda não se manifestou oficialmente, mas nas primeiras palavras André 

Mouro disse que está assumindo o cargo com a consciência tranquila. Evaristo. 

EVARISTO: O presidente da Câmara afastado Eduardo Cunha, negou em nota 

envolvimento nas negociações para preencher cargos na casa, como a gente acabou de ver 

agora a pouco na reportagem. Ele disse que mantém relações com a maioria dos 

parlamentares, mas é descabido a ele qualquer movimento dos aliados, Cunha afirmou ainda 

que foi suspenso do exercício do mandato e não dos direitos políticos. 

 

CABEÇA 5: 

SANDRA: No Palácio do Planalto terminou agora a pouco a primeira reunião do 

grupo criado pelo governo em exercício de Michel Temer para discutir a reforma da 

Previdência Social. 

EVARISTO: E as discussões já começaram com divergências entre as centrais 

sindicais e o governo, a reportagem é de Flávia Alvarenga. 

VT: 1’08’’ 

PÉ: 

SANDRA: O ministro da Fazenda Henrique Meirelles afirmou que uma reforma da 

Previdência é só para quem ainda vai entrar no mercado de trabalho, abre aspas uma má 

solução, fecha aspas. Meirelles fez essa afirmação na entrevista que deu hoje nos jornais O 

Globo, Valor, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. 

EVARISTO: Meirelles disse que excluir das mudanças quem já está no mercado de 

trabalho, faria com que os efeitos demorassem muito para aparecer, o ministro também disse 

que estabelecer uma idade mínima para aposentadoria é importante para reforma, mas que ele 

não pode dizer abre aspas de novo inegociável. 

 

CABEÇA 6: 

SANDRA: Artista, servidores ligados à cultura e estudantes ocuparam ontem a noite a 

sede do INFAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Recife. Protestos 

semelhantes estão acontecendo em Fortaleza, Aracaju, Natal e Salvador. Na região sudeste 
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Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro também aderiram ao protesto contra a proposta do 

governo do Presidente em exercício Michel temer, de fundir os ministérios da cultura e da 

educação. 

 

CABEÇA 7: 

EVARISTO: O juiz Sérgio Moro condenou hoje 11 pessoas envolvidas de corrupção 

no esquema da Petrobras, a pena mais alta é do ex-ministro José Dirceu, a pena passa de 23 

anos, a reportagem é de Dulcinéia Novaes de Curitiba. 

VT: 3’18’’ 

PÉ: 

EVARISTO: O advogado de Renato Duque disse que esta tomando conhecimento da 

sentença e por isso não vai se manifestar o advogado Gerson Almada também nãos quis 

comentar essa decisão.  

SANDRA: As defesas de Júlio Cesar dos Santos e de Robertos Marques disseram que 

vão recorrer da sentença. 

EVARISTO: A defesa de João Vaccari Neto considerou a sentença injusta e também 

vai recorrer. 

SANDRA: A condenação de Pedro Barusco foi suspensa porque ele tem delação 

premiada e já foi condenado pela pena máxima prevista no acordo. 

EVARISTO: Nós não conseguimos contato com os outros condenados. 

 

CABEÇA 8: 

SANDRA: A principal bolsa de valores de Nova York suspendeu a comercialização 

de papéis da Eletrobrás, a empresa brasileira descumpriu o prazo final para apresentar 

balanços auditados dos dois últimos anos. A Eletrobrás informou ontem a comissão de valores 

imobiliários dos Estados Unidos que não teria condições de apresentar os balanços como é 

exigido pelas regras americanas, o atraso seria porque a consultoria KPMG, responsável pela 

aprovação do balanço se recusou a assinar o documento por ainda não ter as informações 

sobre as perdas com a corrupção investigada pela operação Lava Jato. A Eletrobrás já estava 

listada no pregão eletrônico. Como não cumpridora do regimento de capitais dos Estados 

Unidos há mais de um ano, justamente por causa dos atrasos nos balanços.  

EVARISTO: O ministro de Minas e Energia Fernando Coelho Filho, disse agora a 

pouco que a Eletrobrás vai entrar com recurso e que esse recurso tem prazo de dois a três 

meses para ser julgado. 
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CABEÇA 9: 

SANDRA: Integrantes dos movimentos dos trabalhadores Sem Terra entraram em 

confronto com a policia durante uma ação de reocupação de posse em Santa Terezinha de 

Taipu, no oeste do Paraná. Os manifestantes fecharam a BR 277 e botaram fogo em 

caminhões, a policia reagiu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Não há 

informações sobre feridos, os sem terra terão dois dias para desocuparam as terras e as 

famílias serem encaminhadas para um assentamento vizinho, a fazenda Santa Maria foi 

invadida em março, o MST afirma que o terreno foi comprado com dinheiro desviado da 

Petrobras por dois irmãos citados na investigação da Lava Jato, o administrador da fazenda 

nega. 

 

CABEÇA 10: 

EVARISTO: A Policia do Rio Grande do Sul confirmou depoimentos de três novas 

vitimas de um homem que cumpria pena por estupros cometidos há mais de dez anos. Na 

época dos novos crimes ele estava em regime semiaberto, morando na própria casa, na região 

metropolitana de Porto Alegre e sem monitoramento, veja na reportagem de Dayanne 

Rodrigues de Porto Alegre. 

VT: 2’08’’  

PÉ: 

EVARISTO: Ezequiel Porto foi preso novamente em outubro do ano passado e hoje 

cumpre pena em regime fechado em uma penitenciária na região metropolitana de Porto 

Alegre. Ele já é réu em dois dos casos recentes de estrupo e deve ser denunciado pelo 

ministério público pelo terceiro caso. 

 

CABEÇA 11:  

SANDRA: Hoje é dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes. 

EVARISTO: Em um hospital de referência de Curitiba 60% das vitimas atendidas de 

abuso são crianças de 0 a seis anos de idade, veja na reportagem de Ana Zimmerman de 

Curitiba. 

VT: 3’19’’ 
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 CABEÇA 12: 

SANDRA: O Profissão Repórter de hoje mostra o crescimento de uma doença 

sexualmente transmissível que pode trazer sérias consequências para a saúde, a sífilis. 

VT: 42’’  

 

CABEÇA 13: 

EVARISTO: Bom, ontem nós mostramos aqui no jornal hoje, a chuva que causou 

transtornos em São Paulo, 189 árvores caíram em São Paulo desde o ultimo temporal de 

segunda- feira e esse número enorme de queda de árvores da à dimensão do problema que a 

prefeitura tem que enfrentar e tem que resolver também, porque o problema também é dela, a 

reportagem é da Graziela Azevedo. 

VT: 2’11’’ 

 

CABEÇA 14: 

SANDRA: Bom, vamos falar então agora da previsão do tempo, Eliana Marques, tem 

previsão de chuva forte aqui para São Paulo porque a gente abe que quando chove forte e com 

ventania ai é claro essas árvores que a gente viu nesse estado não resistem, né? 

ELIANA: É verdade, boa tarde para você Sandra e Evaristo e o pessoal que esta em 

casa. Mas hoje felizmente não tem previsão de ventania aqui na grande São Paulo, tem 

previsão sim de ventos, porém de ventos mais fracos, também não tem previsão de temporal 

na capital paulista. A gente vai imagens ao vivo da cidade de São Paulo, olha está chovendo, a 

cidade ficou por quase quatro horas em estado de alerta para alagamentos, saiu agora uma da 

tarde, e tem mais previsão de chuva, ai sim é o que preocupa porque essa chuva pode ir aos 

poucos encharcando o solo.  

EVARISTO: E além dessa chuvinha que tá ai desde cedo, esfriou né, Eliana? 

ELIANA: Aliás, como a agente tinha previsto, fez aqui 14,2°C, agora a tarde a 

temperatura não deve passar ai dois 19°C, esfriou também Ponta Porã, no Mato Grosso do 

Sul, fronteira com o Paraguai. Lá em Santa Catarina, ai as imagens de Mato Grosso do Sul, 

para vocês, lá em Ponta Porã, agora a agente vai para as imagens da geada em Santa Catarina, 

geou de novo. Três cidades do estado registraram temperatura negativa hoje, Urupema liderou 

o frio no país com -2,8°C, e no Rio Grande do Sul, duas cidades ficaram com os termômetros 

abaixo de 0°C. Agora o frio se espalhou por outras partes do país, olha só, chegou a 

Votuporanga, São Paulo, noroeste do estado, uma cidade bem quente, fez um pouco mais de 
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13°C aqui, foi a segunda menor temperatura de toda a região sudeste, fez frio também em 

Campo Grande e até mesmo em Correntina no oeste da Bahia, 14°C, imagina? 

SANDRA: Nossa, é muito frio por lá. E como que ficam as temperaturas para a tarde? 

ELIANA: Frio em Porto Alegre também no Rio de Janeiro, então hoje máxima de 

15°C em Porto Alegre, de 24°C aqui no Rio, Cuiabá com 27°C, Rio Branco e Recife com 

30°C. Agora a atarde e também a noite pode chover forte aqui olha centro-norte do Maranhão, 

praticamente toda região norte, também em Mato Grosso, Goiás e até norte de Minas, divisa 

da Bahia. Nas outras regiões chuva passageira e onde está amarelo no nosso mapa tem tempo 

firme. 

EVARISTO: Amanhã vai continuar frio? 

ELIANA: Continua frio e ainda tem previsão de geada de novo, olha aqui, essas áreas 

em vermelho, né? Tem risco alto para geada amanhã, e essas outras em amarelo grande parte 

do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, risco médio de geada. Eu trouxe uma colinha, porque 

amanhã a gente continua com o frio mais ou menos como está hoje, em Floripa, Curitiba, São 

Paulo e lá no Rio de Janeiro. Só que nas serras gaúchas e catarinenses esfria muito mais, 

temperatura negativa, podendo chegar a menos 5°C lá em Urupema. 

SANDRA: Nossa, prefiro ficar aqui então que também vai esta frio, obrigada Eliana. 

ELIANA: Tchau, tchau, muito obrigada.  

 

            BLOCO 2 

 

CABEÇA 15: 

SANDRA: A Organização Mundial da Saúde alertou hoje para o risco do vírus da 

Zika se espalhar pela Europa durante o final da primavera e o inicio do verão, né que tá 

virando essa estação da primavera para o verão lá no hemisfério norte, eu falo agora com a 

Cecilia Malan, nossa correspondente em Londres, conta para a gente quais são as expectativas 

por ai, boa tarde Cecilia. 

CECILIA: Boa Tarde Sandra, a preocupação da OMS é com a chegada de calor, mas 

o risco de contaminação varia de acordo com o continente europeu, aqui na Grã- Bretanha, 

por exemplo, considerado baixo, já na França, na Itália e na Grécia é moderado, as 

probabilidades são maiores onde o mosquito Aedes já existe claro! É o caso da Ilha da 

Madeira, a costa da Rússia e da Geórgia no Mar Negro. A OMS não esta alertando viagens 

contra esses países, mas pediu medidas de prevenção e afirmou que esta pronta para oferecer 

apoio. A orientação para atletas e turistas que vão participar dos jogos olímpicos no Rio é 
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entre outras coisas usar camisinha ou mesmo se abster de relações sexuais até quatro semanas 

depois de voltarem a Europa. Ai no Brasil um dos países mais afetado, desde fevereiro até o 

dia 23 de abril, foram registrado mais de 120 mil casos do vírus da Zika, Sandra. 

SANDRA: Ok Cecilia obrigada, Evaristo. 

 

CABEÇA 16: 

EVARISTO: As prévias das eleições americanas vão chegando ao fim e tudo indica 

que a democrata Hilary Cliton e republicano Donald Trump vão disputar a Casa Blanca, por 

isso eu vou conversar com nosso correspondente de Nova York, o Felipe Santana que 

acompanhou as votações de ontem e conta tudo para a gente de como foi, tudo bem com você 

Felipe, muito boa tarde. 

FELIPE: Oi Evaristo Boa tarde, oi Sandra, Boa tarde a todos. A surpresa de ontem 

veio do lado do democrata o Bernie Sanders venceu a Hilary Cliton no Órium, agora no Tuk 

os dois ficaram praticamente empatados. Isso não coloca o senador na liderança, mas da 

folego para que ele continue na disputa. A campanha agora da Hilary está fazendo agora que 

para que ele desista de uma vez, só que ontem a noite ele disse que vai disputar até o último 

voto. O problema para o Barnie Sanders Evaristo, são os super delegados do partido dos 

democratas, esse é o nome que se da aos integrantes e políticos importantes do partido que 

estão livres para votar em que quiser na convenção em julho e a grande maioria deles está do 

lado da Hilary Cliton, ou seja, a máquina do partido está pronta para eleger a ex- secretário de 

estado como secretário da Casa Blanca. A gora do lado republicano Donald Trump estava 

concorrendo sozinho no Órium, adivinhem? Ganhou, mesmo assim ele levou só dois terços 

dos votos, teve gente que preferiu votar nos candidatos que já desistiram da campanha, 

Evaristo. 

EVARISTO: Ok, Felipe uma boa tarde para você, à gente continua acompanhando 

essa prévia. 

 

CABEÇA 17: 

SANDRA: O presidente da montadora de carros japonesa Mitsubishi pediu demissão 

hoje depois do escândalo na fraude nos testes de desempenho de combustíveis que vem 

acontecendo nos últimos 25 anos, o atual presidente Tetsuro Aikawa, disse que decidiu se 

demitir porque a apuração dos dados também aconteceu na gestão dele. A Mitsubishi admitiu 

no mês passado que os testes foram fraudados para indicar uma economia maior de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Motors
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combustível em cerca de 450 mil carros, todos vendidos no Japão. A Mitsubishi do Brasil não 

comentar o assunto porque o escândalo está sendo gerenciado lá no Japão. 

 

            INTERVALO 

 

BLOCO 3 

 

            CABEÇA 18:  

            SANDRA: Uma campanha que a gente já mostrou aqui no Jornal Hoje do Esporte 

Clube Recife, está ajudando a mudar o comportamento das pessoas que querem adotar um 

filho. 

           EVARISTO: A repórter Sabrina Rocha mostra que a campanha está realizando sonhos 

que até pareciam impossíveis. 

           VT: 3’25’’  

PÉ: 

           SANDRA: Que campanha linda, né? E olha muito amor para essa família, Wilian, 

Viviane e Cláudio, né? Muita paz para todos vocês. 

           EVARISTO: Uma família que acabou de se formar, né? Muito sucesso daqui para 

frente. 

 

ENCERRAMENTO:  

 

SANDRA: Você acompanha outras noticias no jornal nacional que hoje começa mais 

cedo ás oito e vinte da noite, uma ótima tarde para você. 

           EVARISTO: Boa Tarde e até amanhã. 
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EDIÇÃO DE 23/06/2016 – QUINTA FEIRA 

 

DURAÇÃO: 42’03’’ 

VINHETA 

BLOCO 1 

 

CABEÇA 1: 

EVARISTO: O ex-ministro do planejamento Paulo Bernardo foi preso hoje pela 

Policia Federal em Brasília, foi durante a operação “Custo Brasil”, um desdobramento da 

operação Lava Jato que cumpriu 65 mandatos em quatro estados e no Distrito Federal, agora 

pouco a Policia Federal deu uma entrevista coletiva aqui em São Paulo sobre essa operação, e 

sobre isso que vamos conversar com o Roberto Kovalick que acompanhou e tem as 

informações para a gente, Kovalick, uma boa tarde para você. O que disse a PF? 

KOVALICK: Bom Tarde Evaristo, boa Tarde a todos, esses mandatos foram 

expedidos pela 6ª Vara Federal daqui de São Paulo. O esquema funcionava com uma espécie 

de roubo formiguinha, dinheiro que saia diretamente dos contracheques dos funcionários 

públicos que pediram empréstimos consignados, funcionava mais ou menos assim. O 

Ministério do Planejamento contratou essa empresa chamada de Consiste, para administrar os 

empréstimos consignados, para fazer esse serviço a Consiste cobrava um real por mês de cada 

funcionário público que pediu esse empréstimo consignado, esse desconto era feito quando os 

funcionários pagavam as parcelas do empréstimo. Desse um real, setenta centavos iam para o 

esquema de corrupção como explicou o subintendente adjunto da Receita Federal de São 

Paulo, Fábio Ejchel.  

VT: 3’ 25’’ 

EVARISTO: Ok, kovalick, muito obrigada pelas suas informações, uma boa tarde 

para você. 

 

CABEÇA 2: 

EVARISTO: A prisão do ex-ministro do Paulo Bernardo trouxe de volta para o 

Partido dos Trabalhadores o foco da operação Lava Jato como conta a repórter a Camila 

Bomfim. 

VT: 3’ 27’’ 

PÉ: 
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EVARISTO: A defesa de Paulo Bernardo declarou que o ministério do planejamento 

se limitou a fazer um acordo de cooperação técnica com associação de entidades bancárias e 

que não existe qualquer tipo de contrato público ou dispêndios por parte do ministério. A 

defesa afirmou ainda que dentro do Ministério do Planejamento a responsabilidade pelo 

acordo de cooperação técnica era da Secretária de Recursos  

Humanos e por não envolver gastos, a questão se quer passou pelo aval do ministro, por 

telefone a de Carlos Gabas esclareceu que ele não foi alvo de condução coercitiva, muito 

menos de prisão, mas confirmou que teve busca e apreensão na casa de Gabas e que ele está à 

disposição para esclarecimentos. Também por telefone ele disse que usou seu direito 

constitucional de permanecer em silêncio e o ministério da previdência no qual foi titular 

nunca teve nenhum contrato com a Consiste e nem relação com Alexandre Romano. Valter 

Correia da Silva que era secretário de gestão da prefeitura de São Paulo solicitou hoje 

exoneração do cargo para poder se defender de acusações, as defesas de João Vaccari Neto e 

de Alexandre Romano não quiseram se manifestar, nós não conseguimos contato com a 

Consiste e nem com Paulo Ferreira, nós procuramos o PT, mas ainda não tivemos resposta, 

nós também não conseguimos contato com a defesa de Leonardo Attch, editor do site 247, já 

a editora do 247  diz que considera essa uma boa oportunidade para esclarecer quaisquer 

dúvidas relacionadas a sua atividade empresarial e jornalística. O site Brasil 247 recebia verba 

publicitária da secretária de comunicação social da presidência da republica durante o 

governo da presidente afastada Dilma Rousseff, as vésperas do afastamento de Dilma o 

governo assinou contrato com o site no valor de dois milhões e cem mil reais, este mês o 

presidente em exercício Michel Temer suspendeu todos os pagamentos e cancelou todos os 

contratos com o site. 

 

CABEÇA 3: 

EVARISTO: Boa parte das informações que levaram a prisão de Paulo Bernardo 

surgiu da delação premiada de um ex-vereador de Americana, no interior de São Paulo, na 

operação Lava Jato, para falar sobre isso a gente vai voltar a Brasília com Camila Bomfim, 

Camila que informações você tem? 

CAMILA: Oi Evaristo boa tarde a você, boa tarde a todos. As informações da delação 

premiada do ex-vereador do PT Alexandre Romano, revelaram o caminho e a divisão da 

propina. O Alexandre Romano é apontado como um dos operadores do esquema, alguém que 

é suspeito de arrecadar dinheiro entre empresas do grupo Consiste e o ministério do 

planejamento. Na delação premiada ele revelou como era a divisão de propina e disse o 
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seguinte: um terço da parte que ele receberia da propina iria para o ministro Paulo Bernardo 

do planejamento, por intermédio do advogado Guilherme Gonçalves, o restante era dividido 

entre o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, o partido dos trabalhadores e o ex-vereador, 

uma proporção estima em 50%, de acordo com Romano a empresa JD2, uma nova empresa 

foi autorizada entrar depois no esquema, autorizada pelo ex-ministro Paulo Bernardo, e que 

nesse caso os pagamentos duraram até 2015, com valores que iam variando ao longo dos 

meses, ainda segundo a delação quem controlava os lucros desse esquema o ex-tesoreiro do 

PT João Vaccari Neto. O Alexandre Romano foi preso na operação Lava Jato na 12º fase, em 

agosto do ano passado, ele ficou preso durante dois meses, fez o acordo de delação premiada, 

colaborou com as investigações e cumpre pena domiciliar monitorado com tornozeleira 

eletrônica. 

EVARISTO: Ok Camila, muito obrigado pelas suas informações e uma boa tarde 

para você. 

 

CABEÇA 4: E termina hoje o prazo para que o deputado afastado Eduardo Cunha do 

PMDB do Rio recorra contra a decisão do conselho de ética que deu parecer favorável a 

cassação do mandato dele. Cunha se tornou ontem réu em mais uma ação do Supremo 

Tribunal Federal, a reportagem é de Flávia Alvarenga, de Brasília. 

VT: 3’22’’ 

PÉ: 

EVARISTO: E amanhã também termina o prazo para Eduardo Cunha se defender do 

pedido de prisão contra ele que tramita no Supremo Tribunal federal, a PGR pediu a prisão 

porque ele estria atrapalhando as investigações da lava Jato e influenciando decisões dentro da 

Ccâmara. 

 

CABEÇA 5: 

EVARISTO: O corpo do empresário que estava sendo procurado pela operação 

turbulência foi encontrado ontem em motel em Pernambuco, nós vamos até Olinda conversar 

com repórter Mônica Silveira que traz as informações para a gente que por enquanto as 

informações sobre a morte desse empresário Paulo César Morato ainda está com Policia Civil, 

não é isso Mônica, boa tarde para você. 

MÔNICA: Olá boa tarde Evaristo, boa tarde todo mundo. Sim a Policia Federal só 

deve entrar nessa investigação caso seja comprovado que exista algum vinculo entre a morte 

dele, que foi neste motel aqui de Olinda e a operação turbulência, ele era uma das cinco 
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pessoas investigadas pela Policia Federal nesta operação Turbulência. Hoje de manhã foi feita 

a autópsia no corpo de Paulo César Morato, por enquanto os legistas dizem que a causa da 

morte é desconhecida. Eles pediram novos exames como toxicológico, por exemplo, para 

tentar investigar mais ou menos o que aconteceu, mas esses exames só devem ficar prontos 

em um prazo de sete a dez dias e durante esse tempo o corpo dele deve permanecer no 

Instituto de Medicina Legal, inclusive o perito Marcos Justino disse que considera a 

possibilidade de Paulo César Morato ter ingerido veneno, um pouco mais cedo a Secretária de 

Defesa Social deu uma entrevista que praticamente descarta a possibilidade dele ter sido 

assassinado agora veja porque Paulo César Morato vinha sendo investigado pela policia 

federal na reportagem de Bruno Fontes. 

VT: 2’24’’ 

PÉ: 

EVARISTO: O PSB voltou a declarar que apoia as investigações e que não vão restar 

dúvidas de que não houve irregularidades na campanha de Eduardo  

Campos, a OAS não vai comentar sobre o assunto, a Petrobrás ainda não se manifestou. 

 

CABEÇA 6: 

EVARISTO: Mais um traficante está internado em um hospital público do Rio de 

Janeiro, só que desta vez a segurança foi reforçada, o traficante Edison Sousa da Silva foi 

baleado ontem à noite em uma operação da Policia, e está internado no hospital Getúlio 

Vargas no subúrbio, o bandido é da mesma facção que Nicolas Labre de Jesus, que foi 

retirado por criminosos do hospital Sousa Aguiar, no domingo passado, para evitar novas 

fugas, as secretárias de saúde e de segurança pretendem construir hospitais de campanha só 

para presos, dentro de um complexo penitenciário. 

 

CABEÇA 7: 

EVARISTO: Na China um grande tornado matou mais de 78 pessoas, várias 

construções foram destruídas, o tornado foi no leste do país, em Jiangsu, em uma área cheia 

de fazendas e de fábricas. Os ventos ultrapassaram 120 km\h, muitas árvores e postes de 

eletricidades caíram e bloquearam as estradas.   

 

CABEÇA 8:  

EVARISTO: Hoje aqui no Brasil, teve uma densa cobertura de nevoeiro em muitas 

regiões, o aeroporto de Congonhas fechou para pousos e decolagens por mais de uma hora e 
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meia, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, não fechou, mas 20 voos foram desviados para 

outros aeroportos por falta de visibilidade. Ontem teve nevoeiro em outras regiões do país, e é 

isso que nós vamos conversar com a Eliana Marques, tudo bem Eliana, boa tarde. 

ELIANA: Boa tarde, como vai boa tarde para você. 

EVARISTO: Muita gente que mandou imagens de nevoeiros de Brasil a fora ai? 

ELIANA: Olha, são muitas, mas a gente teve nevoeiro em muitos lugares, uma boa 

tarde para vocês, à gente vai começar por Florianópolis, porque essa imagem aqui ó, mostra 

que tinha muita nuvem mesmo por lá, o aeroporto Hercílio Luz chegou a fechar até uma sete e 

meia da manhã, alguns voos foram cancelados e outros impedidos de pousar e até mesmo de 

decolar. Ai teve nevoeiro em Navegantes, em Joinville, Chapecó, todos em Santa Catarina. 

Também teve em Porto Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu, e também lá em Dourados, que fica 

lá no sul de Mato Grosso do Sul. O nevoeiro é como uma nuvem, pertinho do chão, e ela 

reduz muito a visibilidade a uma distância que é menor a 1 km. Nessa época de inverno vai 

ser bem comum a gente ver isso, né, principalmente se tiver muita umidade, que o que esse 

mapa aqui mostra, umidade nessas áreas em azul, e também se tiver um pouco frio e com 

bastante vento, Evaristo. 

EVARISTO: Isso a gente já ouviu, neblina que baixa, sol que racha, serve para 

nevoeiro também, né? Porque em São Paulo o sol já apareceu.  

ELIANA: Exatamente, normalmente é assim mesmo, o ditado está certo, olha 

geralmente o tempo abre depois que nevoeiro se dissipa, até porque outra condição para ter 

nevoeiro é ter céu limpo, com poucas nuvens. Então depois que o nevoeiro vai embora, o céu 

com poucas nuvens permite que os raios de sol passem facilmente, por isso geralmente é 

normal que o tempo abre. E também é por isso que a gente tem esse mapa aqui, olha, 

mostrando sol em toda a parte, sul e oeste de São Paulo, praticamente todo o estado de Mato 

Grosso do Sul, e esse tempo aberto vai subindo, chega ao sul da Amazônia, grande parte do 

nordeste, também de Minas, e de Goiás, as outras áreas que estão em verde, ai a gente pode 

ter chuva, um pouco mais de chuva, aqui sendo mais intensa nessa entre João Pessoa e Natal, 

porque os ventos estão levando a umidade do ar para lá. Ontem lugar que choveu bastante 

ontem foi em São Luís, olha só teve ventania, essa ventania derrubou muitas árvores pela 

cidade, fiação da rede elétrica, muros, e a destruição, olham, a gente teve várias imagens 

mostrando como esse temporal deixou São Luís, e tem previsão de mais chuva para lá hoje, 

Evaristo. 

EVARISTO: E como que ficam as temperaturas? 
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ELIANA: Temperaturas, a gente continua com aquela divisão de calor mais para o 

norte, frio mais para o sul, então Floripa hoje máxima de 20°C, Rio de Janeiro 26°C, natal 

27°C, porque causa da chuva, Goiânia com 31°C e Belém com 34°C. Amanhã o destaque é 

esse tempo aberto pegando mais regiões no Brasil e no final de semana uma frente fria deve 

chegar ao Rio Grande do Sul e provocar temporais. 

EVARISTO: Muito obrigada, tchau. 

ELIANA: De nada, tchau. 

 

CABEÇA 9: Gravações e trocas de e-mail serviram de prova para a Policia Federal 

apontarem os responsáveis pela tragédia em Mariana, Minas Gerais no ano passado, nossa 

equipe teve acesso a essa gravações, a reportagem é de Mário Bonella e Bruno Dalvi. 

VT: 2’12’’ 

PÉ: 

EVARISTO: A Samarco nega que tivesse de ruptura na barragem de Fundão, a 

Samarco, a acionista Vale a VogBR foram indiciadas por crimes ambientais e danos contra 

patrimônio histórico e cultural, o inquérito está com o ministério público e ainda não existe 

um prazo para que ele seja encaminhado a justiça. 

 

CABEÇA 10: 

EVARISTO: Na série que nós estamos mostrando essa semana sobre idosos, o 

assunto hoje é sobre um dos períodos mais difíceis da vida e que vai chegar naturalmente para 

todos nós, é aquele momento que a gente descobre que nossos pais, avós, parentes mais 

próximos, envelheceram a ponto de não poder mais morar sozinhos, na terceira reportagem da 

série, nós vamos falar sobre algumas alternativas para conciliar os cuidados com a 

independência. 

VT: 5’53’’  

PÉ: 

EVARISTO: Amanhã nós vamos falar sobre os idosos que são capazes de morar 

sozinhos, mas querem uma companhia da mesma idade.  

 

INTERVALO  

BLOCO 2 
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CABEÇA 11: 

EVARISTO: Hoje é dia de votação histórica no Reino Unido, os americanos decidem 

se continuam ou sai da União Europeia, o número de leitores escritos é recorde e o resultado 

ainda é um mistério, deve sair no começo da madrugada, horário aqui do Brasil, a gente vai 

conversar sobre isso com a Cecilia Malam que está lá no centro de Londres acompanhando 

tudo. Cecilia suas informações, por favor. 

CECILIA: Bom tarde Evaristo, boa tarde a todos. As urnas eleitorais abriram 

pontualmente ás sete da manhã e a votação vai até às dez da noite daqui e seis do tarde ai no 

Brasília. A apuração começo logo depois disso e que como não há boca de urna, o jeito é 

tentar dormir e colocar o despertador para o meio da madrugada quando o resultado oficial 

deve ser anunciado. O que os eleitores britânicos estão fazendo hoje é histórico, se votarem 

pela separação será a primeira da união europeia e vai provocar sem dúvida um vendaval 

politico aqui no Reino Unido.  

VT: 1’22’’ 

PÉ: 

CECILIA: A possibilidade de separação vinha preocupando o mercado financeiro 

internacional, hoje as bolsas de valores aqui da Europa abriram em alta, a Libra chegou a 

bater a valorização do ano e caiu depois um pouquinho, mas fechou positivo, sinal que os 

investidores estão apostando agora na continuação desse casamento entre britânicos e 

europeus, Boa Tarde Evaristo. 

EVARISTO: Muito obrigada, boa tarde para você Cecilia Malam, amanhã a gente já 

traz o resultado aqui no Jornal Hoje, tchau tchau. 

 

CABEÇA 12: Na Alemanha a policia matou um homem armado que abriu fogo em 

cinema, pouco antes das três horas da tarde, horário local, um homem entrou num complexos 

de cinema, na cidade de Viernheim, a cerda de 70 km de Frankfurt, segundo a impressa 

Alemanha ele estava mascarado, carregava uma arma e um cinturão com munição e fez 

reféns. A policia de elite foi acionada e invadiu o cinema, durante a ação os policiais usaram 

gás de lacrimogênio, segundo o jornal alemão Bild, a policia informou que ninguém ficou 

ferido. 

 

CABEÇA 13: 

EVARISTO: Essa quinta- feira para a Colômbia e a América Latina, o governo 

colombiano e a FARC, a guerrilha mais antiga do continente, oficializaram um acordo para 
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cessar fogo definitivo, depois de 50 anos de combate, nosso correspondente Felipe Santana 

está lá acompanhando e traz as informações para a gente vai direto de Nova York, porque 

vários países acompanharam esse momento tão esperado, né Felipe? Boa tarde. 

FELIPE: Isso Evaristo, boa tarde para você, boa tarde a todos. O acordo está sendo 

assinado agora em Havana, capital de Cuba, e tá lá o secretário geral da ONU o Ban Ki-moon, 

para oficializar o acordo de cessar fogos perante as nações unidas, além claro do presidente da 

Colômbia Juan Manuel Santos, e o chefe da FARC Rodrigo Londoño Echeverri, conhecido 

como “Timochenko”, o dia de ontem foi chamado como o ultimo dia de guerra, é uma das 

guerras mais longas do mundo, desde 1964 as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, 

tentavam implantar o socialismo por lá e esse conflito matou mias de 220 mil pessoas e faz 

mais de 6 milhões de pessoas terem de sair de casa. As negociações para que se chegasse 

nesse acordo não foram fáceis a FARC perderam força desde 2012 quando o governo 

americano começou a agir, mas ainda são mais sete mil guerrilheiros armados que vão ter que 

ser desmobilizados, Evaristo. 

EVARISTO: Ok Felipe, muito obrigado pelas suas informações, uma boa tarde para 

você. 

 

CABEÇA 14: 

EVARISTO: O avião Solar que está dando a volta no mundo cruzou o Atlântico e 

chegou a Europa sem uma gota de combustível. O avião chegou a cidade de Scvilha, na 

Espanha, o voo de setenta horas, marcou o fim do 15º estágio do Solar Impulse II, o avião 

saiu de Nova York segunda feira, os gerenciadores da missão, agora vão planejar a rota até 

Abu Dhabi. 

 

CABEÇA 15: 

EVARISTO: Uma missa ontem a noite na igreja que Cristiano Araújo frequentava, 

lembrou um ano da morte do cantor, a reportagem de Honório Jaccometto. 

VT: 2’17’’ 

 

INTERVALO 

BLOCO 3 
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CABEÇA 16: 

EVARISTO: Faltam 43 dias para a olimpíadas, o atletismo já trouxe 14 medalhas 

para o Brasil, quatro de ouro e para arrancar da velocidade zero até o pódio contam com uma 

peça de metal. 

VT: 1’30’’ 

 

ENCERRAMENTO: 

 

EVARISTO: Você acompanha outras no jornal Nacional, uma boa tarde, a gente se 

vê novamente dia 11 de junho, eu estou entrado de férias, até lá. 
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EDIÇÃO: 30 DE SETEMBRO - SEXTA FEIRA 

 

DURAÇÃO: 36’57’’ 

VINHETA 

BLOCO 1: 

 

CABEÇA 1: 

SANDRA: Eleitores de 5.568 municípios vão às urnas para escolher prefeitos e 

vereadores. 

EVARISTO: As urnas já estão sendo prontas, e a reportagem é de Bruno Gubertt, do 

Recife. 

VT: 2’03’’  

 

CABEÇA 2: 

SANDRA: A Rede Globo realizou ontem à noite debate com os principais prefeitos 

em 93 cidades de 26 estados, a reportagem é Carlos de Lannoy. 

VT: 3’05’’  

SANDRA: No dia 28 de outubro as emissoras da Rede Globo vão promover debates 

nas cidades que houver o segundo turno. 

 

CABEÇA 3: 

EVARISTO: Mais de 360 municípios vão receber tropas para reforçar a segurança 

nessas eleições, por isso nós vamos até Brasília para conversar com a repórter Leticia de 

Oliveira que traz as informações para a gente. Oi Leticia, boa tarde. 

LETICIA: Bom Tarde Evaristo, por enquanto são 25.000 mil homens que irão 

reforçar a segurança, mas o Ministério da Defesa ainda pode aumentar esse número, porque 

agora de manhã a Justiça Eleitoral aqui de Brasília autorizou o envio de tropas federais para 

mais 61 cidades, entre elas Intubara Goiás, onde um dos candidatos foi assassinado essa 

semana durante uma carreata pela cidade, esse pedido chegou ao Supremo Tribunal Federal 

ontem a noite e hoje de manhã, o Ministro Henrique neves, autorizou o envio das tropas 

federais. O Ministério da Defesa ainda está decidindo se esses militares vão sair daqui de 

Brasília ou de Goiânia, mas já informou que as tropas chegam amanhã de manhã em 

Itumbiara. E também hoje de manhã o Ministro Herman Benjamin autorizou o envio da Força 

Nacional para 60 cidades do Piauí, com isso sobe o número de cidades que terão reforço na 
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segurança durante as eleições de Tropas Federais, de 367 para 368, número de estados 

também sobe, com a inclusão do Piauí de 13 para 14. Evaristo.  

EVARISTO: Muito Obrigada pelas suas informações, uma boa tarde.  

 

CABEÇA 4: 

EVARISTO: Uma força tarefa foi criada para investigar o que levou um homem a 

matar a tiros um candidato a prefeito, em Itumbiara em Goiás, a policia investiga se o atirador 

e o candidato tiveram uma discussão no dia do crime, veja na reportagem de Honório 

Jacometto. 

VT: 2’05’’  

EVARISTO: O Vice-governador José Eliton e o advogado da prefeitura Célio 

Resende, saíram da UTI, mas permanecem internados no hospital Governador Otávio Lage, 

em Goiânia. 

 

CABEÇA 5: 

SANDRA: Em São Luís, no Maranhão, ainda não foram distribuídas nos lugares de 

votação por causa da onde de violência que amedronta a capital, a reportagem é de Alex 

Barbosa. 

VT: 3’00’’ 

SANDRA: A Secretária de Segurança Pública já identificou 50 detentos como 

reesposáveis pelos ataques nas ruas de São Luís, o Tribunal Regional Federal, informou que 

as urnas serão levadas amanhã, com escolta nos lugares de votação. 

 

CABEÇA 6: 

EVARISTO: A Organização Mundial de Saúde divulgou hoje em Genebra, que 338 

pessoas morreram em Alepo, nas últimas duas semanas por causa dos bombardeios do 

Governo Sirío, entre as vitimas, 106 são crianças. 

VT: 1’04’’ 

 

CABEÇA 7: 

SANDRA: Investigadores encontraram uma caixa preta do trem que desrolhou e que 

subiu numa plataforma de uma estação dos Estados Unidos, 100 pessoas ficaram feridas e 

uma brasileira morreu no acidente. 

VT: 1’39’’ 



84 
 

CABEÇA 8: 

EVARISTO: Uma das maiores missões da Agência Espacial Europeia chegou ao fim 

hoje. 

VT: ‘14’’  

 

CEBEÇA 9: 

SANDRA: Com a presença de Chefes de Estados e autoridades do mundo todo foi 

enterrado hoje em Jerusalém, o corpo de Shimon Peres ex-presidente de Israel e Prêmio Nobel 

da Paz, vamos à Nova York falar com o nosso correspondente Felipe Santana que 

acompanhou tudo. Felipe, boa tarde para você.  

FELIPE: Oi Sandra, oi Evaristo, boa tarde para vocês, boa tarde para todos. O enterro 

foi agora a pouco no Mount Herzl, cemitério Nacional de Israel, onde estão enterrados vários 

políticos importantes do país. Lideres do mundo inteiro foi a cerimonia, como o presidente 

Barack Obama, o ex-presidente Bill Clinton, o príncipe Charles e o ex- primeiro ministro britânico 

Tony Blair, o presidente da França François Hollande, a autoridade palestina Mahmoud Abbas 

e o primeiro ministro Israelense Benjamin Netanyahu. O presidente americano usou na cabeça 

um solidéu, em sinal de respeito e discursou durante o funeral. Ele disse que a região está 

passando por um período caótico, mas que Peres nunca parou de sonhar e trabalhar pela paz 

na região. Na cerimônia o primeiro ministro israelense e o presidente da autoridade palestina 

se cumprimentaram, os dois poucos se falaram nos últimos sete anos. Mahmoud foi criticado 

por comparecer na cerimonia, mas seus assessores disseram que ele queria mostrar 

reconhecimento pelos anos que Shimon Peres buscou a paz entre israelenses e palestinos. O 

presidente Barack Obama disse que a presença de Abbas, nos faz lembrar que a paz é uma 

tarefa inacabada. Com a cerimonia Israel se despediu do último politico que participou da 

fundação do país. Sandra, Evaristo. 

SANDRA: Ok, Felipe, obrigada. 

 

CABEÇA 10: 

EVARISTO: Dois quadros do pintor holandês Van Gogh roubados de um museu em 

Amsterdã, há 14 anos foram recuperados em Nápoles, na Itália. 

VT: 2’29’’  
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CABEÇA 11: 

SANDRA: Voltando aqui para o Brasil vamos saber da previsão do tempo, porque 

hoje é sexta-feira, fim de semana de eleição, como que fica Eliana? Boa Tarde. 

ELIANA: Boa Tarde para vocês, a gente começa falando então da mudança no tempo, 

chuva no oeste da região sul, até o oeste do mato grosso do sul, as nuvens já estão bem 

carregadas nessa faixa. Por isso pancadas de chuva com raios no oeste do Rio Grande do Sul, 

também no oeste do Paraná, sul e oeste de Mato Grosso do Sul, passando ali pelas regiões de 

Uruguaiana, Santa Rosa, Ponta Porã.  

EVARISTO: E nas outras regiões desses estados? 

ELIANA: Olha leste da região sul, incluindo também a região de Joinville, região 

metropolitana de Curitiba tem previsão de garoa, por isso esse azul aqui, previsão de garoa 

aqui também na capital paulista, e na zona da Mata Mineira. Agora litoral paulista, Rio de 

Janeiro e região dos lagos, tempo chuvoso hoje, os ventos do mar estão levando umidade e 

frio, e nessa área amarela que a gente vê aqui, passa pelo triangulo mineiro, sobe para Goiás e 

grande parte do Mato Grosso do Sul ai a previsão é de tempo firme.  

SANDRA: Bom ontem eu te perguntei da metade para baixo, hoje eu vou te perguntar 

da metade para cima do Brasil, como que fica? 

ELIANA: Olha a gente ainda tem bastante chuva aqui olha esta vendo? Por Minas, 

grande parte de Minas, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso. Inclusive nas capitais desses 

estados, previsão de chuva também em toda a região norte, no Maranhão, em parte aqui do 

Piauí, agora no litoral, no sul da Bahia e em Natal é uma chuvinha mais passageira e em 

grande parte do nordeste continua com o tempo firme e seco. As temperaturas, frio aqui no 

sudeste, Curitiba com no máximo de 17°C, São Paulo só 20°C, agora Fortaleza, Porto Velho e 

Cuiabá na faixa de 30°C e Cuiabá 40°C hoje. 

EVARISTO: Amanhã é sábado, como que fica o tempo? 

ELIANA: Amanhã a gente ainda tem essa previsão de chuva que pode ser forte, mas 

isolada nessa área aqui do sul que vai desde oeste norte do sul até o oeste do Mato Grosso do 

Sul, né? Já uma chuva com intensidade variando de forte a moderada nessa faixa aqui que 

passa por Goiás, Minas Espirito Santo e sul da Bahia. E por enquanto as temperaturas amanhã 

ainda vai fazer frio no sul e no sudeste. 

SANDRA: Ok, final de semana mais friozinho, obrigada.  

ELIANA: Isso mais friozinho, tchau, tchau.   
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CABEÇA 12: 

SANDRA: O desemprego bateu novo recorde e chegou a 11,8% no trimestre 

encerrado em agosto, essa taxa significa que o desemprego aumentou em relação ao o 

trimestre anterior e é a mais alta desde que o IBGE passou a medir o desemprego pela PNAD 

Contínua em 2012, e essa taxa também significa que 12 milhões de brasileiros estão 

desempregados. A PNAD é uma pesquisa feita pelo IBGE, em milhares de domicílios do 

Brasil, em que são coletados dados gerais como educação, trabalho infantil, migração, 

emprego. 

EVARISTO: Outro dado importante da PNAD divulgada hoje é da renda do 

trabalhador que caiu mais uma vez, no primeiro trimestre em junho, julho, agosto do ano 

passado, a média do valor que os trabalhadores recebiam era de R$ 2.047 reais, no mesmo 

trimestre desse ano passou R$ 2.011 reais, uma queda de quase 2%. 

SANDRA: então, falando ainda nisso, a gente vai conhecer a Ingrid, do Recife, e a 

Karina da cidade paulista São José dos Campos. Duas desempregadas que estão tendo que se 

virar para tocar a vida com uma renda bem menor. 

VT: 3’08’’  

PÉ: 

EVARISTO: É isso ai mesmo, tem que ser otimista mesmo. 

SANDRA: Não pode desistir. 

EVARISTO: Não está fácil para ninguém, e melhorando para elas, melhora para todo 

mundo, porque o problema da renda menor vai muito além da dificuldade de cada dia a gente 

ter um custo e ter que gastar aquilo, e não ter aquele dinheiro para gastar todo dia. 

SANDRA: A gente entrevistou um economista que explica o impacto da queda na 

renda, na retomada da economia. 

VT: 21’12’’ 

SANDRA: Em São Paulo o presidente Temer comentou os números ruins da 

economia, foi em um encontro com economistas e empresários, promovido pela Revista 

Exame. 

VT: 1’19’’ 

 

BLOCO 2: 
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CABEÇA 13: 

SANDRA: A seleção de emprego que a gente acompanhou essa semana inteirinha 

aqui no Jornal Hoje chegou ao fim. Quem desses 24 candidatos vai ficar coma única vaga de 

assistente de markentig em um parque aquático. 

EVARISTO: A gente acompanhou e foi uma disputa bem acirrada, na quinta e última 

reportagem da série de Veruska Donato, a gente vai conhecer o vencedor e também os 

critérios das recrutadoras para fazer a escolha. 

VT: 4’30’’ 

PÉ: 

SANDRA: Parabéns! 

 

CABEÇA 14: 

SANDRA: Olha mais de 50 milhões de brasileiros com a saúde em risco por causa da 

diabetes e da pressão alta é o que revela o Globo Repórter de hoje. 

VT: 1’17’’  

SANDRA: A seguir tem “O Tô de Folga”. 

EVARISTO: A viagem de hoje é para Ilha Bela, praias rios e cachoeiras. A gente 

volta já. 

 

BLOCO 3: 

 

CABEÇA 15: 

SANDRA: E agora é hora de viajar com o tô de folga, a repórter Cláudia Gaigher saiu 

de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e foi para Ilha Bela, litoral de São Paulo. 

EVARISTO: Trilhas, no meio do mato, praias quase desertas e velejar em águas 

tranquilas, tranquilas mesmo, na costa da ilha. 

VT: 4’15’’ 

PÉ: 

EVARISTO: Lá na nossa página na internet tem os bastidores dessa viagem. 

 

CABEÇA 16:  

SANDRA: No como será, você vai conhecer o ponto mais alto do Império Inca, no 

Peru. 

VT: 0’35’  
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PÉ: 

SANDRA: É nesse sábado, bem cedinho. 

 

ENCERRAMENTO: 

 

EVARISTO: E você acompanha outras noticias a noite no Jornal Nacional, uma boa 

tarde e até amanhã. 

SANDRA: Uma ótima tarde, amanhã a gente se vê. E parabéns para o Evaristo, é 

aniversário dele hoje.  

EVARISTO: Obrigado Sandra, obrigado a todos pelas mensagens, até amanhã. 
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EDIÇÃO DE 01/10/2016 – SÁBADO 

 

DURAÇÃO: 34’13’’ 

VINHETA 

BLOCO 1 

 

CABEÇA 1: 

EVARISTO: A gente começa essa edição de sábado falando da violência em São 

Luís, que sofreu novos ataques criminosos em locais de votação, nesta madrugada. 

SANDRA: Bandidos estão incendiando escolas, numa onda de violência que começou 

há cinco dias e que se intensificou na quinta feira, a reportagem é de Alex Barbosa. 

VT: 2’15’’ 

 

CABEÇA 2: 

EVARISTO: Recebeu alta hoje o vice-governador de Goiás, baleado durante uma 

carreata politica na quarta feira passada, três pessoas morreram. 

VT: 1’15’’  

 

CABEÇA 3: 

SANDRA: Para garantir a segurança o Tribunal Eleitoral de Goiás e vários estados 

pediram reforço do exército. 

VT: 3’10’’  

EVARISTO: Mais de 144 milhões de eleitores estarão aptos para escolher os 

prefeitos e vereadores 5.568 municípios brasileiros, é sobre isso que nós vamos conversar 

coma Flávia Alvarenga que vai trazer as informações para agente. Esta tudo pronto para as 

eleições Flávia? Boa tarde. 

FLÁVIA: Bom tarde Evaristo, boa tarde Sandra. Está tudo pronto e também está tudo 

certo para manhã. O presidente do TSE, o Ministro Gilmar Mendes, participou da verificação 

do sistema das urnas eletrônicas. É um teste para saber se ouve uma violação do programa, 

nesses últimos dias o tribunal detectou cerca de 200 mil tentativas por segundo de hackers, 

para tentar burlar o programa, o TSE garante que todas essas tentativas fracassaram e que esse 

número, que essa média está dentro do que ocorreu nas últimas eleições. Depois dessa 

verificação dos sistemas das urnas, o presidente do TSE embarcou para São Luís, o ministro 

Gilmar Mendes, disse durante uma entrevista sobre segurança nas eleições. 
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VT: 1’01’’  

PÉ: 

FLÁVIA: Ao todo 25 mil homens das Forças Armadas vão trabalhar nessas eleições, 

isso em 488 localidades, sendo que 102 eles vão cuidar da logística, eles vão fazer o 

transporte de urnas para locais distantes e também o transportes de juízes eleitorais, nos outros 

386 municípios eles vão cuidar da segurança, no Maranhão por exemplo, vão atuar em 52 

municípios, a Força Nacional também está trabalhando nessas eleições, mas o Ministério da 

Justiça não disse a quantidade homens. Aqui no Brasil o voto é obrigatório e secreto. Muitas 

regras da Justiça Eleitoral servem exatamente para garantir esse sigilo do voto como mostra a 

reportagem de Carla Modena.  

VT: 2’04’’ 

 

CABEÇA 4: 

SANDRA: Hoje muita gente acha que o direito do voto é a coisa mais natural do 

mundo, mas no recife, numa exposição sobre a história das eleições no Brasil, mostra que 

nem sempre foi assim. A reportagem é de Beatriz Castro. 

VT: 2’03’’  

PÉ: 

SANDRA: Então faça valer o seu voto amanhã, heim! 

 

CABEÇA 5: 

EVARISTO: E já que estamos falando de eleição, no dia 8 de novembro, os 

americanos vão escolher o próximo presidente dos Estados Unidos, na eleição mais polarizada 

dos últimos anos. 

SANDRA: O Jornal Hoje preparou uma viagem especial, a bordo de um trem que vai 

percorrer mais de cinco mil quilômetros para você conhecer quais são as principais questões 

que afetam a maior potência no mundo. O correspondente Alan Severiano conta para a gente 

como vai ser essa viagem, com produção de Felipe Coalho e imagens de Lúcio Rodrigues. 

VT: 3’18’’  

 

CABEÇA 6: 

EVARISTO: O Rio Araguaia o maior e o mais importante da região centro oeste, está 

secando em vários trechos, o período de estiagem, claro contribui para isso, mas o maior 

problema é a ação do homem como mostra o repórter Mauricio Benicio.  
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VT: 2’12’’ 

PÉ: 

EVARISTO: Em resposta feita pela reportagem feita pelo Mauricio, a Agência 

Nacional das Águas, declarou por nota que ainda não recebeu nenhuma denuncia sobre o uso 

indevido das águas do Rio Araguaia e que aguarda o pedido da delegacia do meio ambiente 

para suspender a permissão, a agência é a responsável por fornecer a autorização para os 

fazendeiros retirarem a água do Araguaia. 

 

CABEÇA 7:  

PREVISÃO DO TEMPO 

SANDRA: Vamos ver como que fica o tempo? Previsão do tempo é  assunto para 

Eliana Marques. Eliana você conta para a gente, começa por onde, pela chuva? 

ELIANA: Vou começar pelo tempo firme, sábado. 

SANDRA: Firme, mas frio, né? 

ELIANA: Mas é assim em todo o Brasil, boa tarde para você, boa tarde para todo 

mundo que esta com a gente também. Então é o seguinte hoje a tarde e agora a noite, sem 

previsão de chuva, nas áreas que a gente vai ver em amarelo no nosso mapa, então olha aqui 

grande parte da região nordeste, capitais Fortaleza, Teresina, também São Luís. Outra área de 

tempo firme, sem chuva, aqui é na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo avançando 

até a região metropolitana, e nessa faixa aqui em amarelo pegando grande parte de da região 

sul. Agora mais para o oeste da região sul onde o mapa já esta verde, ai sim tem previsão de 

chuva e previsão de chuva mais forte, com mais intensidade nessa chuva no oeste do Paraná. 

Grande parte de Mato Grosso do Sul com previsão de chuva também, e aqui em São Paulo 

que a Sandra falou do friozinho também, no Rio de Janeiro também, essa variação de sol, 

nuvens e uma possibilidade de garoa a noite.  

EVARISTO: E para as outras regiões? 

ELIANA: Outras regiões tempo fechado e no norte do estado do rio também no 

espirito santo e aqui em minas, na região que passa por governador Valadares. Nas outras 

áreas de minas começando aqui, até mato grosso, passando por toda a região norte, previsão 

de chuva também, mas Manaus abafado como sempre, né? Ai temos Maceió e Brasília com 

temperatura na casa dos 30°C, vitória 25°C e Florianópolis 20°C, então sul e sudeste mais 

friozinho. 

SANDRA: E amanhã eleição? 
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ELIANA: É verdade, a gente vai começar falando das regiões que amanhã devem ter 

tempo firme o dia todo, né? Sem chuva sem garoa, então quem estiver nessas áreas que estão 

destacadas aqui no nosso mapa, olha deve ter esse problema, então vamos lá, na região dos 

lagos, no Rio de Janeiro, passando pela capital, avançando até campo grande, no Mato Grosso 

do Sul, descendo até aqui grande parte da região sul, pegando inclusive por Porto Alegre, 

tempo firme também em grande parte do nordeste, entre as capitais, Natal, Fortaleza, 

Teresina, São Luís, Palmas já na região norte, tempo firme também no Amapá e também aqui 

nesse pedacinho ai do Pará. Agora as regiões que tem a possibilidade de chuva a qualquer 

hora, então quem estiver aqui em grande parte do Brasil é bom ficar atento ao sair de casa, 

talvez você precise levar um guarda chuva na hora de votar. E por fim duas áreas bem 

menores com chuva prevista somente na parte da tarde, então principalmente aqui na divisa 

do Rio com o Espirito Santo, avançando até o triangulo mineiro e é claro temperaturas mais 

baixas no sul e no sudeste. 

EVARISTO: Tchau, muito obrigado. 

ELIANA: Tchau. 

 

CABEÇA 8: 

EVARISTO: A coluna Hoje em Casa, desse sábado traz sugestões para deixar os 

ambientes mais descontraídos, a repórter Cristina Maia, mostra para a gente como fazer isso. 

VT: 3’06’’ 

EVARISTO: E daqui a pouco um fenômeno da internet ganha às telonas do cinema. 

SANDRA: E a seguir as crônicas dos nossos correspondentes mostra um lixão.  

 

INTERVALO 

 

BLOCO 2: 

 

CABEÇA 9:  

SANDRA: Um tiroteio que começou de madrugada e se estendeu por quase toda 

manhã, assustou moradores da zona norte do Rio, quatro pessoas foram presas com armas e 

drogas. 

VT: 4’25’’  
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CABEÇA 10:  

EVARISTO: Dois soldados e um cabo do exército que atuam na segurança dos 

prédios da Presidência da República foram presos ontem à noite. Eles são suspeitos de roubar 

pelo menos seis pessoas. 

VT: 1’0’’  

SANDRA: No México cinco soldados morreram e cinco pessoas ficaram feridas em 

um ataque a um comboio militar. 

VT: 0’32’’  

 

CABEÇA 11: 

EVARISTO: Acostumado a ser seguido por multidões, o Papa Francisco rezou uma 

missa em um estádio quase vazio na Geórgia, uma antiga República Soviética, vizinha da 

Rússia, o estádio em Tbilisi, capital do país, tem capacidade para 25 mil pessoas e só 3 mil 

compareceram, dois dias antes da chegada dele, a igreja Ortodoxa da Geórgia, divulgou um 

comunicado que os fiéis ortodoxos não poderiam participar da cerimônia, por causa da 

diferença de doutrinas, que vem desde o cisma, de quase mil anos atrás, menos de 1% da 

população da Geórgia é católica e mais de 85% são cristãos ortodoxos. 

 

CABEÇA 12: 

SANDRA: No Japão, uma área que era um antigo lixão, perto de Tóquio, virou um 

jardim cheio de flores. 

EVARISTO: E o que mais chama a atenção nesse projeto é a idade dos voluntários 

que ajudam a manter esse jardim, todos tem mais de 75 anos, quem conta essa história para a 

gente é nosso correspondente Márcio Gomes, na crônica de hoje. 

VT: 3’15’’  

PÉ 

SANDRA: Fica a dica para fazer por aqui também, né?! 

EVARISTO: Tem muitos lixões. 

SANDRA: E tem muitos idosos. 

EVARISTO: E a seguir, um fenômeno da internet, nas telas do cinema. 

SANDRA: Kéfera leva uma multidão para a pré estreia do filme “É Fada”, já já. 

 

INTERVALO 

BLOCO 3 
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CABEÇA 13: 

EVARISTO: Estreia no dia 6 de outubro nos cinemas de todo o Brasil o filme “É 

Fada”. 

SANDRA: A protagonista já tem uma multidão de fãs na internet, quer saber quem é? 

Quem conta é a repórter Flávia Jannuzi. 

VT: 3’15’’  

PÉ 

SANDRA: Conheço muita gente que adora. 

 

ENCERRAMENTO: 

 

EVARISTO: Você acompanha outras noticias a noite no Jornal Nacional, agora tem 

Estrelas, logo depois tem Caldeirão do Hulk e ás quatro e meia da tarde tem rodada do 

Brasileirão aqui na Globo, uma boa tarde e um bom fim de semana. 

SANDRA: Uma boa tarde, um bom voto e até segunda feira. 
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