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“...tudo tem o seu tempo determinado 

e há tempo para todo 

propósito debaixo do céu: 

há tempo de nascer e tempo de morrer; 

tempo de chorar e tempo de rir; 

tempo de abraçar e tempo de afastar-se; 

tempo de amar e tempo de aborrecer; 

tempo de guerra e tempo de paz.” 

(Eclesiastes) 
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RESUMO 
 
Este trabalho analisa os processos de produção e apresentação da síntese noticiosa, 
Notícia na Hora Certa, veiculada pela Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Para isso, são 
utilizados como objeto de estudo as  quatro edições do programa: “segunda-feira,  dia 
quatro de julho de 2011 as sete horas da manhã; quarta-feira, vinte de julho de 2011 ao 
meio dia; quinta-feira, vinte e oito de 2011, as três horas da tarde e sábado,  dia treze de 
agosto, edição das nove horas da noite. Trata-se de uma pesquisa descritiva analítica e 
de caráter qualitativo. E, dessa forma, compreender as rotinas produtivas do noticiário e 
também os valores-notícia utilizados no mesmo. A partir da análise sistemática das 
edições selecionadas, entrevista com editor do programa, Artur Chagas, e posterior 
descrição do material empírico, há um cruzamento com os conceitos de notícia, nota-
radiofônica, critérios noticiosos e contratos de leitura. Pretendeu-se com este estudo, 
identificar as estratégias estabelecidas para criar vínculo entre emissores e receptores, 
através de capítulos sobre a produção do radiojornalismo na atualidade, contratos de 
leitura, midiatização e construção da informação. 
 
Palavras-chave: radiojornalismo, estratégias produtivas, valores-notícia;  
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyses the production and presentation procedures of the news summary 
“Notícia na Hora Certa”, broadcasted by Gaúcha radio station in Porto Alegre, Brazil. 
For this purpose, are used as objects of study the editions of the following dates: 
“Monday, July 4th 2011 at 7:00AM”, “Wednesday, July 20th 2011 at 12:00PM”, 
“Thursday, July 28th 2011 at 3:00PM”, and “Saturday, August 13th 2011 at 9:00PM”. It 
is a descriptive-analytic study, qualitative in nature. Thus it’s intended to understand the 
strategies of the productive routine of the radio news and also the news-values used on 
it. From the systematic analysis of the selected editions, interview with the program 
editor Artur Chagas, and further description of the empirical content, there is an 
intersection with the concepts of news, radio notes, news criteria and reading contracts. 
The study seeks to understand the tactics set out to create links between senders and 
receivers. The intention of this study was to identify the strategies set out to create links 
between senders and receivers, through chapters on the production of radio journalism 
today, reading contracts, media coverage and construction information. 
 
 
Keywords: radio journalism, production strategies, news-values. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é de natureza qualitativa e tem como objeto de estudo o 

programa Notícia na Hora Certa, da Rádio Gaúcha AM/FM de Porto Alegre. O formato 

da síntese noticiosa é o seguinte: vinte edições diárias, todas as horas cheias, exceto às 

8h, 13h, 19h e 20h. A proposta do noticiário é atualizar os ouvintes das principais 

notícias ocorridas nas últimas horas.  

A pesquisa dirigiu seu foco às estratégias de produção de um programa que tem 

duração de um a três minutos. O modo de estudo ocorreu através da análise e de alguns 

programas selecionados e então, investigaram-se os contratos de leitura estabelecidos 

entre emissor e os ouvintes.  Desta forma, a problemática da pesquisa se deu em avaliar 

o conteúdo produzido pelo(s) profissional (s) que fazem o programa Notícia na Hora 

Certa, através de uma entrevista, observação, entre outros métodos de pesquisa. 

Principalmente identificar os critérios de noticiabilidade, como por exemplo: 

regionalidade, proximidade, factualidade, tais como outros que possam ser usados pela 

produção do programa estudado e servirem de resposta para a questão central da 

pesquisa que foi: como se dá o processo de produção e apresentação da síntese 

noticiosa, tendo em vista as práticas produtivas e dentro desse contexto, os contratos de 

leitura lançados pelo campo da produção com propósito de estabelecer vínculos com os 

ouvintes. 

A questão que se respondeu através da pesquisa foi: como se dão os processos 

de produção e apresentação para cativar o ouvinte e quais os critérios de escolha das 

informações tidas como relevantes para a produção do programa Notícia na Hora 

Certa?   

Com isso, o estudo teve como principal objetivo analisar as estratégias 

produtivas do programa Notícia na Hora Certa. O primeiro objetivo específico foi 

verificar as táticas que os locutores usam para chamar a atenção do ouvinte. Como 

segundo objetivo, identificar quais os critérios de noticiabilidade utilizados para 

produzir a síntese noticiosa e como são empreendidos. Já como terceira finalidade, 

analisou-se no âmbito de produção do conteúdo, as diferentes táticas de produção e 

edição do programa.  
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O interesse pelo tema surgiu por ser de caráter jornalístico, onde o que se 

prevalece são as notícias rápidas e curtas (notas), de caráter essencialmente informativo 

para quem ouve com frequência o veículo. O radiojornalismo desperta interesse pela 

linguagem simples e acessível a todos os diferentes grupos sociais. A mensagem 

radiofônica é abrangente e credível às pessoas que escutam a emissora Rádio Gaúcha de 

Porto Alegre.   

A escolha do programa Notícia na Hora Certa, da Rádio Gaúcha como objeto de 

estudo, se deu através da afinidade e também da dinâmica de produção que a síntese 

noticiosa utiliza. O programa escolhido para análise tem relevância para quem gosta de 

informação clara, objetiva e instantânea. São inúmeros ouvintes que ligam o rádio 

apenas nas horas cheias para se informarem das notícias mais importantes da última 

hora, pessoas que tem suas rotinas corridas, mas que mesmo fazendo outras atividades 

conseguem ouvir o que esta acontecendo de mais importante no Estado, no Brasil e no 

mundo.  

  O presente trabalho contribui para a área do jornalismo, pois aponta como são as 

rotinas produtivas dentro de uma emissora de grande autoridade no estado do Rio 

Grande do Sul. Com isso, mostra como são produzidas as edições selecionadas do 

programa com a intenção de tornar visível o processo de produção do conteúdo para 

quem venha estudar, analisar e descrever sobre o tema e/ou objeto como referência de 

estudo e fonte de pesquisa para sociedade.  

A pesquisa serviu ainda para esclarecer de maneira pessoal, a forma como é 

estruturado e construído o programa Notícia na Hora Certa da Rádio Gaúcha de Porto 

Alegre.  Na seqüência, pode-se vislumbrar a pesquisa da seguinte forma:    

  No capitulo 2, sobre o papel do jornalismo na sociedade midiatizada  são 

abordados conceitos de como jornalismo nos dias atuais passa por processo de 

adaptação, principalmente através da midiatização.  

 O 3° capitulo trata da produção radiojornalística na atualidade, como é 

produzido o conteúdo para depois ser decodificado pelos ouvintes.  

 Já no 4ª capítulo, o assunto é: como funcionam os processos de produção e 

edição dentro das rotinas produtivas das redações. Dentro desse capítulo, há subtítulos 

que teorizam a dinâmica de trabalho no dia-a-dia e também os valores-notícia como 

elemento fundamental nesse processo.  

 No capitulo 5, o tema tratado são as táticas de locução utilizadas na apresentação 

de um programa radiofônico.  
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 No 6° capítulo, a questão é o contrato de leitura como estratégia de vínculo entre 

os emissores e os receptores, um estudo que envolve o reconhecimento entre as partes 

envolvidas neste processo complexo.   

   O capítulo 7 refere-se à história da Radio Gaúcha, veículo que transmite o 

programa analisado. Já no 8° capítulo, o assunto é o objeto estudado, o programa 

Notícia na Hora Certa.  

  A temática do capítulo 9 é o percurso metodológico para realizar esta pesquisa.  

 E, por fim, o capítulo 10 apresenta o estudo analítico das quatro edições do 

programa.  
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2. O papel do jornalismo na sociedade midiatizada                  

 

 O jornalismo da atualidade passa por transformações que geram novas práticas 

de sentido na sociedade. Ele está inserido em um sistema evolutivo, principalmente em 

relação ao suporte tecnológico que a modernidade oferece para os seus dispositivos 

(rádio, televisão, impresso, revistas entre outros), a convergência dos meios de 

comunicação na plataforma digital. Assim, a maneira de fazer jornalismo que antes era 

independente, agora passa a ser uma operação hegemônica entre os veículos de 

comunicação.  A tecnologia digital proporciona novas formas de produção, circulação e 

reprodução da informação de maneira ágil e facilitadora para os receptores exercerem o 

papel de participantes. 

 O sistema midiático-comunicacional faz com que o jornalismo sofra uma 

complexa modificação, a digitalização, uma nova forma inicialmente operacional, mas 

que depois começa a interferir nos processos produtivos e no seu significado por inteiro.   

Assim, se dá a ligação das mídias dentro da web, essa conjunção dos meios provoca o 

fenômeno comunicacional dentro da sociedade. O aparato tecnológico não é apenas um 

instrumento, ele atua como fator modificador dos ambientes sociais e potencializa novas 

formas de atuação dentro da realidade jornalística.  

Para Fausto Neto (2008), a midiatização é um processo que ocorre na sociedade 

através da mediação do jornalismo dentro dos outros campos sociais. A sociedade 

midiatizada é aquela que contribui para mediar os processos de comunicação entre os 

atores sociais e os campos. Segundo o autor, midiatização é o funcionamento das 

técnicas discursivas das operações da mídia através das diferentes maneiras de interação 

e deslocamento dentro da sociedade. Dessa forma, as práticas midiáticas não são 

protagonistas, mas servem de expansão de visibilidade para toda a esfera social.  

O palco midiático tem autonomia, portanto gera problemáticas entre o 

jornalismo e os outros campos da sociedade, isso evidencia mudanças no seu modo de 

funcionamento, bem como nas estratégias de reconhecimento e autorrefencialidade das 

suas práticas rotineiras.  Os valores e operações que situam essas mudanças também 

alteram o jornalismo somente como “lugar de fala” para “fala intermediária”, ou seja, 

um dinamismo em suas atividades discursivas.    

O jornalismo é então uma ferramenta que através de sua atividade diária 

classifica, hierarquiza, nomeia e tematiza os fatos que fazem parte de outros campos, 

criando assim uma identidade à prática jornalística.  Classificar os acontecimentos na 
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mídia é selecionar o que é notícia por categorias do jornalismo, hierarquizar é uma 

maneira de evidenciar e transcrevê-los em uma ordem de importância. Já nomear tal 

acontecimento é o mesmo que indicar o noticiável dentro do processo jornalístico, e por 

último tematizar um fato é criar destaque ao ocorrido e dedicar um tempo de 

aprofundamento ao material.   

O lugar representacional que o jornalismo ocupa na sociedade é o da “fala” com 

o público, de elo intermediário entre os outros campos do saber e a grande massa. 

Porém as práticas discursivas devem ser objetivas para que não haja interpretação das 

marcas pessoais do jornalista. Propagar a estrutura da sociedade baseado em uma ordem 

de técnicas discursivas não significa reprimir as outras esferas sociais, mas fazer com 

que o jornalismo seja o meio para expansão da visibilidade das práticas sociais.  

 Fausto Neto (2008) salienta que os processos de midiatização intrínsecos no 

jornalismo atual estruturam os modos de funcionamento entre: atores sociais, mídias e 

campos sociais. No aspecto de produção e recepção das mensagens são vistos novos 

modos de interação social, efeitos de sentidos que geram novas formas de contato entre 

atores sociais e os receptores.  Dentro da produção jornalística, o principal aspecto 

levado em consideração é como um acontecimento é produzido, ao invés de 

simplesmente relatar o fato, a fase de produção do conteúdo que será decodificado pelos 

receptores é fundamental para entender o jornalismo de hoje. 

O funcionamento das atividades jornalísticas dentro do processo midiático reúne 

diversas possibilidades de integração dos campos sociais, criando assim um novo modo 

de praticar o jornalismo diário na sociedade atual. Essa nova configuração também 

permite reavaliar o conceito de recepção, pois cada vez mais o público encontra uma 

estrutura na qual o processo de produção do conteúdo é composto pela circulação da 

mensagem. A midiatização como processo comunicacional proporciona novas formas 

de contato, mas por outro lado, possibilita que os discursos em diferentes campos 

sociais modifiquem os fundamentos da sua fala intermediária.  O reconhecimento das 

práticas sociais é refletido pelas novas maneiras de realizar o contato com as outras 

arestas da sociedade e proporciona assim, uma reformulação da realidade vista de 

diversos ângulos, não simplesmente do jornalismo como observador e sim a autonomia 

do seu discurso na atualidade.  

Dessa forma, surge outro conceito, o de cultura midiatizada, que é a interação 

entre a sociedade e as técnicas da fala dentro do ambiente midiatizado. O movimento 

que a mídia faz mostrando seu modo de funcionamento e expandindo suas técnicas para 
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as demais arestas sociais, reconfigura a atuação dos atores sociais que fazem parte desse 

contexto.  Com isso, a construção da realidade é moldada pelos processos de interação 

dos indivíduos e suas ações de ordem social.  

Sodré (2002) diz que o jornalismo midiatizado propicia a criação de novos 

ambientes sociais, e que não está somente ligado aos suportes tecnológicos, podendo 

assim caminhar por diversas esferas da sociedade. O conceito de comunicação é 

formatado pelas peculiaridades midiáticas, o que torna possível uma nova e moderna 

prática cotidiana, através de forma não linear e fragmentada. O autor complementa que 

a importância de um novo ambiente dentro da esfera social é um processo midiático que 

designa ações cotidianas atravessadas pela mídia. Ainda nesse viés, o processo de 

midiatização é uma nova qualificação para a vida social, pois o cenário que ocorre às 

mudanças provocadas por ele faz novos hábitos, variações morais e cognitivas.  

Com tudo isso, o jornalismo dentro da sociedade midiatizada passa por um 

estágio de adaptação. As novas técnicas discursivas são a forma de o processo 

jornalístico fazer parte como elo intermediário entre mídia e as outras esferas sociais.  
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3. A PRODUÇÃO RADIOJORNALÍSTICA NA ATUALIDADE  

  

A produção jornalística dentro do veículo rádio, é de suma importância para 

entender o funcionalismo dessa prática, de tal maneira que se faz necessário teorizar 

alguns conceitos de como essa técnica é utilizada. Para Ferraretto (2001), o Rádio é um 

veículo de comunicação que através de ondas eletromagnéticas transmite mensagens 

sonoras a longa distância. O autor denomina o meio como de comunicação em massa, 

pois possui uma audiência ampla, heterogênea e anônima.  

 Para Ferraretto (2001), o radiojornalismo ganha importância no mundo, durante 

a Segunda Guerra Mundial.  Já no Brasil, isso ocorre em 1941, pela tentativa de 

aproximação com o modelo norte-americano, nasce então: o Repórter Esso. O programa 

era patrocinado pela empresa Esso Brasileira de Petróleo, e contribuiu para a introdução 

no país de um modelo textual linear, direto, corrido e sem adjetivos, sendo apresentado 

em um noticiário ágil e bem estruturado. O jornalismo aplicado ao rádio é o conceito de 

radiojornalismo, e pode utilizar todas as ferramentas (fontes como: informantes, 

ouvintes, agência de notícias, internet, televisão, entre outros) a disposição para 

obtenção de informação relevante.     

Conforme Meditsch (2007), a evolução no veículo rádio ocorreu nos anos 90, 

principalmente no que diz respeito ao jornalismo essencialmente informativo. Para o 

autor, a informação jornalística do rádio se diferencia dos demais meios de 

comunicação por ter um aspecto de conteúdo que salienta o uso da interação social. A 

adaptação do jornalismo impresso para o rádio, primeiramente sofreu modificações que 

visavam qualificar o conteúdo transmitido, esse processo está sendo aprimorado ao 

longo da história. Na era da informação, o rádio noticia a hora certa e grandes 

reportagens ao vivo, isso anteriormente não eram ferramentas que o veículo 

disponibilizava ao público ouvinte. Segundo o autor, o rádio de caráter informativo é 

uma evolução nos meios de comunicação, isso por que expressa  diferentes formatos de 

programação para diferentes públicos.  

Meditsch (2007), explica que o radiojornalismo no final da década de 90 tem um 

formato que predomina significativamente a produção de conhecimento e conteúdo 

sobre a realidade. Para ele, o formato informativo de determinados programas é 

construído a partir da capacidade de fornecer informações, notícias de serviço e de 

atualidade, dentro dos interesses do perfil do público alvo.  
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Segundo Ferrarettto (2001), síntese noticiosa é uma maneira de sintetizar os 

principais fatos que ocorreram desde a última edição do mesmo programa.  Para ele, 

síntese noticiosa é um informativo em que o texto é curto e direto, o que privilegia 

assuntos e destaca os acontecimentos de maior relevância. O conteúdo da mensagem 

radiofônica é baseado em seis fatores, que são: a capacidade auditiva do ouvinte, a 

linguagem radiofônica, o aparato de tecnologia de transmissão e recepção empregadas, 

o consumo rápido da informação, os tipos de público e as maneiras de recepção. 

 O jornalista de rádio deve analisar o fato como notícia, se este possuir 

atualidade, ou seja, for o mais recente possível referindo-se a sua transmissão. Outro 

aspecto citado por ele é a proximidade, onde o caso ocorreu que deve ser o mais 

próximo do público que acompanha a notícia. A proeminência e a universalidade dizem 

respeito ao envolvimento de pessoas. A primeira trata do quadro de importância dos 

envolvidos, já a segunda diz respeito ao maior interesse possível do público, suas 

necessidades e valores.  

Segundo o autor, o texto jornalístico  de rádio deve  iniciar pelo aspecto mais 

importante, hierarquizando o nível da informação. Para Ferraretto, o impacto da notícia 

já deve estar no primeiro período do texto. A primeira frase deve causar impacto, um 

choque, deve-se lembrar que o objetivo é fisgar a atenção do ouvinte.                                          

Em um segundo conceito, Ferraretto (2001), argumenta que jornalismo informativo é 

aquele que retrata o fato com o mínimo de detalhes possíveis.  A compreensão da 

notícia se dá através da concisão do texto radiofônico. 

 Prado (1985) acede aos conceitos de Ferrareto (2001) e ainda complementa que 

no radiojornalismo o que mais importa não é noticiar primeiro, e sim dar as informações 

com exatidão. Segundo ele, a ânsia de relatar os fatos não favorece a instantaneidade do 

veículo e por fim prejudica a credibilidade do meio com os ouvintes. As características 

específicas do rádio são mencionadas a partir de: ter um público diversificado, e assim 

não exigir um conhecimento especializado para o entendimento da mensagem 

radiofônica; a falta de percepção visual, o que faz com que o receptor crie mentalmente 

uma imagem do que está sendo relatado; o condicionamento temporal é o que sofre a 

decodificação da mensagem que somente pode ser feita no presente; e ainda, o 

feedback, o retorno que o público ouvinte repassa ao veículo rádio, uma  espécie de 

alimentação do sistema.  Com esses conceitos, Prado (1985) considera que surgem 

aspectos de eficácia na mensagem e são eles: a clareza é dividida em dois pontos 

importantes que devem ser salientados: a clareza técnica e a enunciativa. Na primeira, 
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significa transmitir adequadamente sem que haja ruídos e falhas na comunicação. Já a 

enunciativa diz respeito à redação e a locução do noticiário.  

Prado (1985) caracteriza a tipologia das notícias, são elas: notícia estrita, a 

notícia de citações (com voz) e a notícia com entrevista: a notícia estrita refere-se a  

serviços prestados de hora em hora, é basicamente formulada no primeiro parágrafo 

pelas informações mais relevantes e depois por fatos redundantes e por fim fatos novos 

para reforçar as informações do acontecimento de forma atraente para o ouvinte.  Já a 

notícia com citação é aquela que tem a participação de fontes ou dos protagonistas do 

fato, isso gera mais exatidão e credibilidade ao veículo. A última tipologia é a notícia 

com entrevista, ela é baseada em fornecer os dados mais importantes no primeiro 

parágrafo e depois a notícia é complementada com a entrevista que trará alguma 

novidade para o acontecimento. 

O autor chama a atenção para o rádio informativo que é ágil e dinâmico, 

portanto tem a preferência dentre os outros programas transmitidos pelo veículo, ou 

seja, programas noticiosos têm a prioridade dos ouvintes. O texto radiofônico tem de ser 

ouvido e não lido pelos jornalistas, isso faz com que se consiga transmitir a informação 

em poucas frases que serão breves e simples. 

 Dessa forma, a potencialização do tradicional caráter instantâneo do meio rádio 

com a incorporação de novos dispositivos que somam na integração à realidade digital 

deve ser parte do contexto das novas convergências midiáticas.  

Com tudo isso, o rádio na atualidade busca gradativamente fazer parte das mais 

diferentes formas de tecnologia.  Dessa forma, reformula sua maneira de produzir 

conteúdo para satisfazer as necessidades do público ouvinte.   

 Herreros (2011), diz que o rádio atual está ampliando seus campos e ao mesmo 

tempo participando de um conjunto complexo dentro das plataformas comunicacionais.  

Dessa forma, o autor admite que se deve considerar as mutações internas que ocorrem 

nesse campo. O veículo rádio faz parte de um sistema comunicativo de complexidade e 

adaptação constantes.  Segundo Herreros (2001), na última década com o surgimento de 

novos aportes tecnológicos, um sistema comunicativo inovador que é a digitalização, 

repercute nos demais meios. O rádio não para de produzir conteúdo através da 
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tecnologia, transformando a linguagem de dois meios em uma só, a linguagem 

digitalizada:  

 

 O enfoque na coleta de dados qualitativos sobre as 
mudanças, a sua sistematização e seus 
relacionamentos para avaliar as implicações que a 
inovação tecnológica está causando no rádio, no seu 
desenvolvimento e facilidades no sistema são 
relevantes para o conjunto do sistema 
comunicacional. (HERREROS, 2011, p. 2).  

 
 

 Para Herreros (2011), o rádio está entrando em uma fase de transição 

permanente devido à aceleração da tecnologia.  Para o autor, junto com a rádio  

tradicional emerge-se também o ciberrádio em um desenvolvimento  que se divide em 

várias fases técnicas-midiáticas. A primeira é constituída por considerar a nova 

tecnologia como um instrumento de radiofusão. Já a segunda fase significa incorporar 

adaptações à nova tecnologia, e assim nascem outras idéias, como por exemplo, a 

inclusão de processos de interatividade e fragmentação da programação. Caracteriza-se 

como terceira fase, aquela que proporciona interatividade entre os usuários e vinculação 

a redes sociais. “A presença de uma das fases posteriores, não elimina as anteriores.” 

(HERREROS, 2011, p.9). 

  Dessa forma, a rádio vem construindo uma nova caracterização dentro das 

inovações tecnológicas e especificamente da internet, o espaço destinado ao veículo e 

aos demais meios de comunicação é cada vez maior, proporcionando assim, um novo 

contato com o público que tem preferência por esse meio de informação.  
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4. PROCESSOS DE PRODUÇÃO - DA APURAÇÃO À EDIÇÃO   

Dentre todas as práticas produtivas de se nomear um fato como noticiável, 

existem os procedimentos que fazem com que este trabalho seja finalizado. Neste 

capítulo, será exposto como se dão esses processos de criação, desde a contagem dos 

dados até a montagem final da notícia.   

4.1 A dinâmica de trabalho nas redações  

As rotinas produtivas são essenciais para a organização do trabalho dentro de 

uma empresa jornalística.  Esse processo é composto por diversas fases que serão 

descritas neste capítulo.    

  Para Wolf (1985), as rotinas produtivas são fundamentadas em valores notícias 

que se encontram enraizados em todo o processo informativo. No que diz respeito à 

qualidade, deve-se se basear em três fases, são elas: a recolha, a seleção e a 

apresentação. A primeira é a fase de juntar os materiais necessários para se fazer um 

noticiário ou um informativo, e está ligada à necessidade de rotinizar o trabalho. O 

modo de recolha das notícias é proporcional aos recursos disponíveis na redação da 

empresa jornalística. O autor avalia que os jornalistas têm um tempo limitado na recolha 

das informações, isso também é factual e depende muito dos recursos disponíveis nas 

redações.  O processo de produção do material que será veiculado nos programas 

informativos é feito em conformidade com os valores-notícia relativos ao produto e 

também ao formato.  

Wolf (1985) afirma que os canais de recolha estão profundamente ligados às 

avaliações de noticiabilidade: 

 

A integração de procedimentos de recolha e de valores/notícia 

reflecte-se também na interdependência existente entre as fases 

de recolha e as fases de estruturação do material. (WOLF, 

1985, p. 219).  

 

A segunda etapa diz respeito às fontes, pois elas participam como fator 

determinante para a qualidade da informação.  A questão central que problematiza o uso 

das fontes é justamente por que essa etapa é dividida em duas partes: uma é referente às 

fontes propriamente ditas que não se dedicam exclusivamente a produção de 
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informação, e a outra são as agências de informação. Essas últimas são empresas 

especializadas que confeccionam o trabalho de seleção das informações. 

As classificações de fontes são diversas. Uma primeira definição de fonte é 

caracterizada pelas pessoas que o jornalista observa e entrevista. Há também aquelas 

que oferecem informação, sendo ou não representante de grupos, de utilidade pública ou 

de outras esferas da sociedade.  Além disso, pode-se citar as fontes institucionais que 

são as que respondem por si mesmo, e as oficiosas são aquelas que em um segundo 

plano, podem dizer pelas oficiais. Segundo Wolf (1985) as fontes de informação não 

são todas iguais e diferem principalmente em um aspecto: a relevância que possuem 

para o jornalista. A rede de possíveis fontes reflete em dois pontos fundamentais: a 

estrutura social e por exigência de processos produtivos.   O viés que liga uma fonte ter 

acesso ao jornalista, os fatores relevantes são quatro: os incentivos, o poder da fonte, a 

sua capacidade de fornecer informação credível e finalmente o mais importante desses: 

a proximidade social e geográfica entre eles. Os outros são complementares ao acesso 

de relação com as fontes.  

Na teoria de Wolf (1985), os fatores que associados entre si podem ser eficientes 

na relação entre fontes/jornalistas que acarretam em uma boa notícia são quatro: a 

oportunidade antecipadamente revelada; a produtividade; a credibilidade; a garantia e a 

respeitabilidade.  

A oportunidade significa afirmar que as fontes que fornecem material exato às 

necessidades do jornalista, têm a probabilidade de continuarem a ser utilizadas até 

serem transformadas em fontes regulares de informação. A produtividade, diz respeito 

às razões pelas quais prevalecem as fontes institucionais, pois elas fornecem material 

suficiente para se fazer a notícia.  A credibilidade é o fator que esta ligada a confiança, 

isso facilita no controle do que realmente é importante para ser noticiado. A garantia 

esta intimamente relacionada com o item anterior, pois os jornalistas têm dificuldade de 

ter a certeza que suas fontes estão corretas, por isso confiam na sua honestidade, 

portanto a preferência por fontes estáveis.  Já o último aspecto é a respeitabilidade, 

também pode ser nomeada de autoridade, isso quer dizer que para se fazer uma notícia é 

mais conveniente ter contato com fontes oficiais, ou seja, credíveis às suas ações e 

opiniões.   

Todos os processos que levam o jornalista a contatar uma fonte são inúmeros e 

complexos, podem ser modificados e equilibrados a todo o momento. “A realização  

prática desse processo pode variar muito, dado que os critérios que o determinam são 
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numerosos, hierarquizados entre si e flexíveis embora acabem por gerar hábitos e 

rotinas consolidados” (WOLF, 1985, P.227).  

As agências de informação fazem parte do ciclo produtivo que encadeia na 

notícia. A informação cotidiana radiotelevisiva necessita das agências (fontes anônimas 

que geralmente não aparecem nos noticiários), como fontes insubstituíveis para não 

exceder os custos com enviados especiais ao estrangeiro. Além disso, são organizações 

confiáveis que possibilitam um dinamismo diário às redações jornalísticas.  

Para Wolf (1985), a agenda de serviço é um instrumento que foge do propósito 

jornalístico da novidade do fato. Esse item do ciclo de produção, deixa o profissional no 

papel de um colecionador passivo aos fatos já previstos.  A agenda é constituída 

essencialmente pela lista diária dos acontecimentos cuja noticiabilidade é dada como 

certa. São fatos previstos no tempo, fixados em agendas e geralmente fazem parte da 

esfera política, institucional, administrativa ou jurídica. Isso permite que os meios de 

comunicação organizem com antecedência o seu trabalho.  

A seleção dos fatos que são relevantes corresponde à redução do material 

recolhido através de um processo complexo que se faz ao longo de um ciclo de trabalho 

realizado em fases diferentes desde as fontes até o redator da informação. Essa fase do 

procedimento de rotina não é uma escolha subjetiva do profissional, os órgãos de 

informação devem ser eficientes para fornecer ao público as notícias mais atualizadas 

em um tempo mínimo.  

Wolf (1985) compara o processo de seleção dos acontecimentos a  um funil, à 

medida que são colocados os dados gerais, apenas um número restrito consegue ser 

filtrado.  A lista inicial de notícias é extensa, porém, muitas vezes, algumas histórias são 

inadequadas e desinteressantes durante o processo produtivo. Outras, pode haver falta 

de mais informações e por isso serão consideradas irrelevantes e não serão noticiadas. A 

lista ainda tem informações que podem ser adiadas para a próxima edição do noticiário. 

 Depois de todas as propostas de notícias serem avaliadas, é a hora de escolher 

realmente o que será noticiado. Então já se pode citar o gatekeeper, um selecionador 

que é responsável pela filtragem, bloqueio ou dar passagem para uma informação ser 

divulgada pelos meios de comunicação. As chamadas zonas de filtro são controladas 

por sistemas de regras, os gatekeepers, que tem o poder de decidir se deixam ou não 

passar as informações ao público. “As decisões do gatekeeper são tomadas, menos a 

partir de uma avaliação individual da noticiabilidade do que em relação a um conjunto 

de valores que incluem critérios, quer profissional, quer organizativo, tais como a 
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eficiência, a produção de notícias, a rapidez (Robinson, 1981,97)” ( WOLF, 1985, p. 

181).   Dentro desse conceito, existe a manipulação da informação, que é caracterizada 

pelos estudos de distorção inconsciente, o que ocorre com freqüência na cobertura 

jornalística. Wolf (1985) chama a atenção para a distorção involuntária, que diz respeito 

à prática de deformação do conteúdo jornalístico antes de ser apresentado ao público.   

Já a terceira, é a fase final do produto jornalístico, é quando o conteúdo do 

acontecimento que foi extraído do seu contexto é inserido novamente em um contexto 

confeccionado pelo formato jornalístico. A fase de preparação e apresentação do 

material depende do formato e do tempo dedicado ao noticiário. Nesta etapa, é anulada 

qualquer limitação provocada pelo processo de produção, e se coloca a notícia como um 

“espelho” da realidade. De um lado, está a extração dos acontecimentos de um contexto 

para a restituição do mesmo fato em outro contexto confeccionado pelos meios de 

comunicação.  A apresentação das notícias deve parecer à grande massa de uma forma 

clara e objetiva. É fornecer uma representação condensada, breve, coerente e com 

conteúdo atrativo para o público.  Conforme Wolf (1985), os critérios de importância e 

do interesse ocupam o mesmo nível de exigência na apresentação do noticiário, quando 

se referem ao público que será o alvo. O autor salienta a importância que o público tem 

desde o início do processo de rotinização do trabalho informativo, isso ajuda a manter a 

relação comunicativa valorizando as necessidades do público como destinatário da 

mensagem. 

Meditsch (2007) concorda com Wolf (1985), pois afirma que as rotinas 

produtivas serão construídas a partir de uma capacidade de fornecer notícias, 

atualidades e informações de serviço para o público ouvinte. As emissoras necessitam 

de estratégias para apurar, produzir e posteriormente apresentar as informações 

importantes para cada momento. A periodicidade torna a capacidade de produção de 

notícia bastante variável. Segundo o autor, a atualidade dos fatos e em conseqüência a 

rápida divulgação recebem maior destaque em relação a outros fatos.  

Conforme Traquina (2005), o jornalismo inclui rotina, porém o inesperado é o 

momento de luta contra o tempo, de dedicação pela informação, de “furo” jornalístico: 

 

A tipificação de acontecimento noticioso excepcional (“what-  a-
story”) é definida como um acontecimento não programado e 
especificamente imprevisto, imbuído de uma tal dose de 
noticiabilidade que provoca uma reação excitada e um “tumulto” na 
redação (ibidem: 59-63). (TRAQUINA, 2005, p. 97). 
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Para ele, o “mega acontecimento”, é aquele que provoca uma alteração completa 

na rotina das empresas jornalísticas, assim o autor denomina três tipificações: os 

acontecimentos noticiosos localizados; os acontecimentos em continuação; e os 

acontecimentos em desenvolvimento.  

O primeiro é definido assim, pois são consideradas as notícias de relevância que 

surgem inesperadamente e devem ser transmitidas rapidamente. O outro item são os 

fatos que já estão pré-anunciados e que se estendem por momentos específicos. Já o 

último acontecimento, caracteriza outra categoria de notícias de relevância, associada a 

uma história inusitada, porém não são definidos como nenhuma das duas anteriores 

classificações. Em oposição aos mega-acontecimentos estão as notícias de rotina, ou 

seja, intencionais, previstas, que são a maioria dos casos noticiados.   

Traquina (2005) avalia mais duas tipificações com interesse jornalístico: os 

acidentes e os escândalos. No primeiro exemplo, são casos que não são intencionais, 

portanto não-préplanejados. Já os escândalos são casos de grande interesse para a 

cultura jornalística, são acontecimentos intencionais que são promovidos por um 

terceiro envolvido que não está diretamente ligado a ocorrência.  

Existem ainda os acontecimentos midiáticos, eles são os fatos especiais para a 

sociedade, é a situação que a insistência da própria sociedade torna o caso importante, 

fazendo com que seja transmitido em tempo real pelo meio de comunicação.  
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4.1.2 Os valores-notícia como elemento fundamental na construção da informação 

 

Dentre os estudos de rotinas produtivas que geram o conjunto onde os órgãos de 

informação controlam a quantidade e definem o que será noticiado estão os valores 

notícia. Eles serão estudados e seus conceitos detalhados dentro desse trabalho.    

Conforme Parada (2000), os critérios de noticiabilidade mais usados no rádio 

são: proximidade, relevância, imediatismo, interesse, drama e entretenimento. O 

primeiro conceito que é a proximidade significa que a notícia deve ser de interesse do 

ouvinte, aquela que ocorre próximo a ele. A relevância é noticiar o que for interessante 

para o maior número de pessoas. Já o imediatismo se refere ao momento exato que 

ocorre o fato, notícia velha não serve para o jornalismo.  

O interesse é um critério que soma o que é preciso saber com o que o público 

quer saber, o que irá dar audiência ao veículo. Outro valor notícia é o drama, ou seja, 

dar notícia de caráter perigoso, conflito, de perseguições, sem perder a credibilidade que 

a emissora deve ter, mas que faça render assunto. Mais um critério noticioso é o 

entretenimento, jornalistas gostam de temas essencialmente informativos, porém, o 

rádio é um veículo que também faz “companhia” aos ouvintes e deve ter um caráter 

menos sério em algumas situações.   

Parada (2000) ainda diz que a audiência do rádio se dá através de: hora certa, 

emergência, denúncia, atos do governo, conflitos e debates, previsão do tempo, trânsito 

e estradas, reclamações do ouvinte, dá para resolver, saúde e esportes. A hora certa é a 

informação que a maioria das pessoas deseja saber, esse item deve ser atualizado pelo 

menos de hora em hora. As emergências são temas que só acontecem no exato 

momento, é onde os jornalistas devem estar atentos para fazer a notícia. Outro elemento 

importante são as denúncias, o jornalismo investigativo deve estar sempre presente 

dentro das redações para acentuar o poder de conteúdo. Mais um item são os atos de 

governo, o que as autoridades fazem que afete de alguma maneira o ouvinte, deve ser 

noticiado e explicado pelo programa radiofônico.  Os conflitos e debates é um valor- 

notícia que implica em discutir assuntos de interesse para o público, sem parecer 

sensacionalismo. Já a previsão do tempo, são informações fundamentais e um serviço 

indispensável em um programa noticioso. Outro critério de grande importância são as 

reclamações do ouvinte, é preciso dar lugar às exigências pertinentes do público, 

buscando respostas que possam sanear as dúvidas.  “Dá para resolver” é também um 

item importante, pois mostra que a emissora está disposta a tentar solucionar problemas 
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aparentemente difíceis e ser assim um veículo útil.  A saúde é outro elemento relevante, 

as informações referentes a novidades na medicina, tratamentos, explicações para 

doenças devem ser citadas no rádio.  E por último, um critério que mobiliza a atenção 

dos ouvintes é o esporte, ele deve estar sempre presente dentro da rotina de uma 

emissora radiofônica.  

Traquina (2005) diverge dos conceitos de Parada (2000), e ainda salienta a 

extrema importância do entrelaçamento entre valor- notícia e as rotinas produtivas: “os 

contatos entre as fontes e os jornalistas podem influenciar a percepção do jornalista 

quanto ao valor-notícia dos acontecimentos e dos assuntos. (TRAQUINA, 2005, p.94). 

Então, o autor defende que há dois tipos generalistas de valores- notícia: os de seleção e 

os de construção. O que se refere à seleção são os critérios que os jornalistas utilizam 

para decidir um acontecimento como relevante e deixar outro de lado, julgando-o como 

desinteressante. Os valores notícia de seleção estão divididos em dois grupos: os 

substantivos, que significam avaliar diretamente o fato em termos de interesse como 

noticiável; os contextuais, que enfatizam o contexto de produção da notícia.   

 O primeiro valor notícia de seleção/substantivo relevante é a morte, o autor 

salienta que a importância para a comunidade jornalística explica o negativismo da 

profissão. A notoriedade do ator do acontecimento é outro critério importante na hora da 

seleção, ou seja, a importância hierárquica do(s) indivíduo(s) envolvido(s) no 

acontecimento. Outro valor-notícia fundamental na cultura jornalística é a proximidade 

do fato, tanto em termos geográficos como também em aspectos culturais. A relevância 

é um valor- notícia que corresponde à preocupação de informar às pessoas de fatos que 

sejam de impactos sobre a vida delas.  

 Mais um conceito essencial ao jornalismo é a novidade, isso significa que 

informar um episódio pela primeira vez, também é considerado um conceito de 

noticiabilidade. O tempo é um critério de proeminência, pois centraliza o acontecimento 

pela data específica que ele ocorre. Outro valor-notícia utilizado é a notabilidade, que 

significa a qualidade de ter visibilidade, de ser tangível à comunidade jornalística. Esse 

valor, diz respeito ao manifesto, a ênfase sobre o acontecimento e não sobre as 

problemáticas que ele tem.  Existe também o conflito e/ou controvérsia como valor-

notícia, isso é a violência física ou psicológica que representa a importância da quebra 

do normal, por isso é denominada um critério noticioso. A infração é mais um valor 

citado pelo autor, que está diretamente ligada ao conflito, assim se pode compreender a 

importância do crime como notícia.  
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Entre os critérios noticiosos de seleção/ contextuais está a disponibilidade, isto 

quer dizer qual é a facilidade possível para fazer a cobertura jornalística de um fato. O 

equilíbrio é outro valor-notícia que corresponde à quantidade de material jornalístico 

divulgado sobre um mesmo assunto, deve ser evitada muitas publicações parecidas.  Há 

também o critério de visualidade, ou seja, se tem imagens para serem mostradas, mas 

isso só diz respeito ao jornalismo televisivo.  A concorrência é um valor-notícia que 

acontece entre as outras empresas jornalísticas, essa é um fator que gera incômodo em 

uma situação de “furo” jornalístico, o que causa a exclusividade. O último critério de 

noticiabilidade de seleção/ contextuais é o dia noticioso, ou seja, há dias de trabalho 

repletos de acontecimentos, há outros vazios e pobres, o que pode salientar um fato ou 

não, isso vai depender das oportunidades que surgirão.  

 Já os valores-notícia de construção entende-se pelos elementos que estão dentro 

dos acontecimentos escolhidos para serem noticiados. O primeiro deles é a 

simplificação, ou seja, quanto mais claro e objetivo for o texto na notícia, mais 

compreensível ela vai ser para o público.  Mais um critério noticioso é  a ampliação,  o 

que corresponde a quanto mais amplificado é o fato, mais chances terá a notícia de ser 

notada.  

Existe ainda, o critério de noticiabilidade que se chama relevância, o que está 

sendo levado em consideração é o sentido que a notícia vai dar ao acontecimento.  A 

personalização é um valor-notícia de extrema importância, a natureza do discurso 

jornalístico. Isso significa valorizar as pessoas envolvidas no fato, acentuar o aspecto da 

pessoa. O valor-notícia denominado dramatização é o realce do lado emocional, da 

natureza conflitual da notícia, é o reforço dos aspectos mais críticos. Por fim, o critério 

de noticiabilidade de construção é a consonância, ou seja, um novo episódio será 

contado em uma notícia já conhecida. Essa inserção factual deve ser interpretada no 

contexto já familiar para o público.   

Traquina (2005) adere à teoria de Wolf (1985), quando diz que os critérios 

noticiosos não seguem rigorosamente esse padrão e podem ser mutáveis, pois dependem 

muito da linha editorial da empresa jornalística.  O organismo que opera a informação 

pode influenciar diretamente no processo de seleção e construção das notícias de 

diversas formas:  

 

A política editorial influencia a disposição dos recursos da 

organização e a própria existência de espaços específicos dentro do 
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produto jornalístico através da sua política de suplementos e, 

sobretudo de rubricas (TRAQUINA, 2005, p. 93). 

 

É evidente que a direção da organização jornalística pode influenciar o peso dos 

valores tidos como essenciais, dando prioridade a temas que não são considerados 

critérios noticiosos, mas isso depende da empresa e do fato que está sendo avaliado para 

ser divulgado. 

Enfim, as definições do que é noticiável ou não estão inseridas historicamente e 

a classificação de um acontecimento implica também na compreensão contemporânea 

do comportamento humano e da sociedade em geral.  
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5. AS TÁTICAS DA LOCUÇÃO NO RÁDIO 
 

O processo estratégico utilizado na produção de um programa radiofônico tem 

aspectos que garantem a fidelização do público ouvinte. Dessa forma, toma-se como 

referência o papel do locutor, que está intrinsecamente relacionado com as formas de 

discurso empregadas por ele. A eficácia na transmissão da comunicação está 

diretamente ligada à ação do intérprete, ou seja, locutor com o seu público.  

A identidade de cada programa radiofônico tem um elo entre locutores e 

ouvintes. O desempenho de habilidades pessoais usadas pela pessoa que apresenta um 

dado programa, mesmo tendo que ser extinta, aparece implícito dentro do complexo 

processo de produção e apresentação do material radiofônico. A audiência de um 

conteúdo radiofônico depende, entre outros aspectos, do modo como o 

apresentador/locutor conduz o programa.  

Ferraretto (2001), então, considera que o uso da voz no rádio é um elemento 

essencialmente importante.  Para ele, o texto lido no rádio deve ser expressivo para 

ganhar a credibilidade do ouvinte, o locutor deve entender o conteúdo da mensagem a 

ser lida, interpretar o texto transferindo as informações, medir o ritmo da fala, 

convencer o ouvinte e finalmente concluir a leitura de forma clara. 

A estrutura da notícia é muito importante, ao passo que existem elementos de 

linguagem que são critérios insubstituíveis na hora de redigir o texto radiofônico, são 

eles: a pontuação serve para dar uma pausa na ideia que foi expressa, um sinal de 

término de uma unidade fônica. A vírgula funciona como uma pausa menor que 

introduz uma entonação do locutor. Esses sinais citados acima têm haver com a 

respiração, e a intenção em não distorcer a entonação da voz de quem está transmitindo 

a notícia. Outro aspecto importante na redação radiofônica informativa é o uso do verbo 

no indicativo, ou seja, as informações devem ser ditas no presente, pois o passado não é 

mais relevante no rádio. A voz ativa significa instantaneidade e atualidade dos fatos, e 

ainda destaca o acontecimento que é relatado. 

A mensagem é comprometida por características pessoais do intérprete do 

produto radiofônico finalizado. Esse processo complexo altera os valores e a 

responsabilidade emitida pelo “ator” do programa.  O desenvolvimento desse trabalho 

de transmissão faz com que os receptores reconheçam o contexto cultural e a situação 

de determinado tempo e espaço. Os rituais de oralidade provocam um processo 
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complexo de heterogeneidade, ou seja, a sociedade está se adaptando à cultura de 

tradições orais e deixando de existir somente a leitura silenciosa dos locutores.    

 Fausto Neto (2008), explica que os jornalistas vivem um momento de 

consagração dentro do funcionamento das suas práticas rotineiras, criam identidade 

profissional e constantemente atualizam as técnicas de suas atividades. O estilo, o perfil, 

os aspectos pessoais todos são evidenciados na transmissão do conteúdo a ser 

decodificado pelo público.  As marcas e a condição de autonomia  desses atores sociais 

são   demonstradas dentro do complexo processo  jornalístico. 

 

                                                                      Postula-se que esta não se realiza mais pelos processos 
de apagamento das marcas de seu funcionamento 
enunciativo, mas por um conjunto de outras operações 
enunciativas que destacam novas formas de evidenciar o 
campo. (NETO, 2008, p. 118). 

 

 

Então, o contrato feito entre locutor e receptor é construído através de operações 

estratégicas de oralidade, portanto ocorre uma transformação de rotina produtiva para 

evento. Essas formas de vínculos entre o campo jornalístico e o seu público são 

estratégias de formar uma espécie de “contrato” no palco midiático. 

Para Meditsch (2007), a voz é um elemento fundamental na linguagem radiofônica, 

a quantidade de som significa um acontecimento que melhor se traduz com a voz 

humana.  O tom da fala constitui um momento de duplo sentido: exigências de uma 

determinada ocasião, ou seja, reações como: tristeza, euforia e cuidado, ou ainda pelo 

seu modo habitual.  Para ele, a fisionomia da voz que deve ser neutra, expressa muitas 

vezes confiança, autoridade e credibilidade do veículo, ao ator que fala: 

 

No radiojornalismo, a voz do locutor informa não 
apenas o conteúdo das notícias, mas funciona 
igualmente como signo indexical que informa o 
programa e a emissora em que o ouvinte está 

sintonizado. (MEDITSCH, 2007, p. 187). 

  
Dessa forma, torna-se inseparável a presença humana da institucional, do mesmo 

jeito uma relação depende da outra, pois a presença institucional se manifesta apenas 

através da mediação do locutor. A identificação da voz pelo ouvinte também estabelece 

o contexto comunicacional: os locutores institucionais, os locutores de notícias e os 

apresentadores de programas.  Os primeiros são aqueles responsáveis pelas propagandas 
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e informativos comerciais. Os de notícias são os locutores com a função de somente ler 

as notícias produzidas.  Por fim, existem ainda os que apresentam programas e 

conseqüentemente têm a linguagem mais flexível.  

Meditsch (2007), afirma que a fala no veículo rádio deve ter um aspecto mais 

natural, esse resultado se dá através de uma combinação de três itens de produção: a 

recitação, ou seja, um texto quando é memorizado; a leitura em voz alta, quando o texto 

não é memorizado; e a fala de improviso, é a composição simultânea de texto com a 

intenção de provocar uma resposta imediata do público ouvinte. O produto final, ou 

seja, geralmente uma notícia no rádio, para ter fluência e ser credível, deve ter uma 

relação íntima das três bases de produção.  

Outro aspecto citado pelo autor é a espontaneidade ao falar no microfone, uma 

palavra mal colocada compromete todo conteúdo da mensagem radiojornalística e a 

competência do locutor. Porém, ele salienta que a fala em público tem caráter teatral, 

não segue uma forma natural de ser, o discurso se molda a forma do enunciado e não 

tem outra maneira de existir. “Ao deslocar a questão da unidade mínima de significação 

da linguagem para o discurso, a nova abordagem enfrenta um problema: necessita 

definir os limites do enunciado, enquanto unidade real do discurso” (MEDITSCH, 

2007, p.193). A polifonia dos discursos no meio de comunicação rádio se acentua pelo 

uso de diversas falas que se articulam em gênero com variedade de enunciados, ou seja, 

uma notícia se dissolve e dá lugar a uma série de fatos importantes e dessa maneira 

expõe a estrutura jornalística. 

O “ao vivo” no rádio torna um texto mais intenso, e a interpretação do locutor 

agrega um elemento importante nesse aspecto: “o discurso produzido pela apresentação 

de um texto ao microfone, embora mantenha as características de um conteúdo diferido, 

pode ser considerado um vivo em segundo grau” (MEDITSCH, 2007, p.210). A 

oralidade é o produto finalizado de um complexo processo de criação e produção, e o 

discurso deve abranger toda a sua extensão. A impossibilidade de emissão simultânea 

da mensagem por um canal faz com que a participação de uma voz se dê a milhares de 

ouvintes mudos. Para o público que ouve o rádio, a informação é a fala do jornalista 

(locutor) que dá a nota ou notícia.  

Além disso, ocorrem em programas radiofônicos os recursos técnicos, como: 

efeitos sonoros e música, isso facilita a criação de um cenário imaginário e a partir de 

um ambiente propício revela a formulação de sentidos. “A forma mais simples, a mais 

primitiva das emissões radiofônicas, utiliza a voz do locutor, a do cantor ou o som dos 
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instrumentos musicais colocados numa cabine de emissão devidamente insonorizada” 

(MEDITSCH, 2007, p. 173; ARNHEIM, 1936:89). 

Finalmente, o desempenho é a marca do intérprete e a eficiência é comprovada 

pelo reconhecimento por parte dos receptores. Não é possível visualizar o corpo físico, 

mas as reações estão presentes na plasticidade da voz, na respiração e na entonação dos 

sentimentos. Por isso é importante a linguagem simples e coloquial como se estivesse 

íntimo do ouvinte, criando elos entre o emissor e receptor e uma sensação de 

proximidade entre ambos.  

 

.  
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6. CONTRATOS DE LEITURA: ESTRATÉGIAS DE VÍNCULO ENTRE 
EMISSOR E RECEPTOR 
 
 
 

 As questões que envolvem o contrato de leitura entre os receptores e os meios de 

comunicação são pertinentes para entender esse processo complexo de reconhecimento 

das partes. Segundo Maia (2002), as estratégias engendradas pelos veículos em relação 

ao seu leitor são um elo fundamental que vislumbram direitos e deveres tanto do 

público quanto dos meios comunicacionais. Dessa forma, é importante ressaltar o que 

Verón (1985) diz sobre essa ligação, que produz invariantes referenciais, ou seja, 

categorias padrões, a partir das quais se deve observar o discurso do programa 

veiculado. Assim, a recorrência de um determinado assunto que o noticiário vai 

construindo sua própria identidade. Porém não é só pela semelhança que se constrói um 

programa, e sim pela diferença:  

 

As diferenças regulares constroem também a identidade do 
periódico e é a partir dela que se estabelece o contrato de leitura. 
A sistematização dessas identidades/diferenças constitui uma 
terceira e última categoria através da qual é selado o contrato de 
leitura entre o jornal e seus leitores. (VERÓN, 1985, p. 45)  

 

Para Verón (1985), o discurso é constituído de “lugares” de investimento de 

sentido, levando em consideração as condições de produção, circulação das notícias e 

reconhecimento do seu público. Dentro dessa complexa produção de sentido, existe a 

gramática do reconhecimento que é o conjunto de operações que descrevem as leituras 

decodificadas pelos ouvintes. Esse “pacto” tem uma relação de poder entre os diversos 

contextos sociais envolvidos, o reconhecimento produz a interrogação básica de como e 

qual o motivo um discurso idêntico não tem o mesmo poder e nem produz o mesmo 

efeito em públicos e contextos sociais diferentes.  

Conforme Maia (2002), os discursos não verbais formam muitas vezes, mais 

identidade do que a ação verbal em si. Cada programa noticioso estabelece uma relação 

com os leitores a partir de estratégias do seu próprio discurso engendradas para serem 

aceitas e consumidas por esse público. As editorias tradicionais como: política e 

economia são “quebradas” por outras editorias que antes não eram de interesse para o 

público-alvo. A noção de contrato coloca em cena as condições que unem a mídia e seus 

consumidores, com a intenção de preservar a leitura dos programas pelos ouvintes. 
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Segundo Maia (2002), entre o suporte da imprensa e os receptores existe um elo 

que se verifica em um determinado contexto no qual as estratégias são posicionadas em 

primeiro plano. A autora ainda salienta que a multiplicidade de vozes é o aspecto 

fundamental para enunciação. O texto não se confunde apenas com linguagem verbal, 

oral e escrita, mas também sendo entendido como polifonia de vozes. Segundo Maia 

(2002), em cada palavra há vozes que podem ser anônimas, quase despersonalizadas, 

porém que provocam uma interação, numa espécie de diálogo que em justaposição 

estabelecem sentidos. A presença de várias vozes em um mesmo discurso dá a 

impressão de univocidade, essa perspectiva de autoria coletiva se configura em um 

produto portador de um discurso único. A explicação é pertinente, pois apesar de 

permanecerem independentes, elas se tornam contínuas dentro do produto jornalístico.  

Maia (2002) caracteriza a importância de que muito embora, a formação de 

conjunção vocacional seja heterogênea deva apresentar um efeito único de sentido 

global. Dessa maneira, é importante levar em consideração além do enunciador, do 

interlocutor e dos lugares do discurso, a forma como essa enunciação se apresenta para 

o público. A autora admite a importância de ter um leitor-modelo, que facilite a inserção 

do receptor dentro da construção de sentido textual, a interpretação. Essa inserção não 

significa contaminar a produção de conteúdo com elementos extratextuais, já que o 

receptor faz parte do quadro generativo do próprio conteúdo, como principal parte 

interessada.  Ao se fazer um texto presume-se que o leitor/receptor tem uma espécie de 

competência para decodificar e compreender o texto proposto pelos locutores, isso 

também é uma forma e contrato entre ambos. 

 Para Fausto Neto (2008), a mediação do dispositivo de enunciação, o emissor 

propõe um modo de relação com o receptor, e isso faz com que diversas vozes se 

organizem dentro do discurso numa determinada situação de comunicação, o que é 

denominado contrato de leitura, em outras palavras, contrato de leitura é:  

                                                                                                                                           
Um conjunto de regras e de instruções construídas pelo campo da emissão 
para serem seguidas pelo campo da recepção, condição em que ele se insere 
no sistema interativo proposto e pelo qual é reconhecido, e consequentemente 
se reconhece como tal. O estabelecimento e o funcionamento dos contratos 
de leitura pressupõem, por outro lado, a existência de dispositivos técnico-
simbólicos de cujas leis resultam as modalidades de contratos de leituras. 
(BECKER apud FAUSTO NETO, 2008, p. 118)  
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As estratégias enunciativas são criadas entre as inúmeras formas de comunicar 

as informações que serão propostas e veiculadas pelo noticiário. Assim, como diz 

Fausto Neto (2008), as transformações que ocorrem em diferentes campos, como 

política, economia, saúde e religião, acabam redesenhando as gramáticas e suas táticas 

de reconhecimento. Segundo o autor, duas perspectivas levam em conta a linguagem 

como instância para a construção discursiva: a primeira é a dimensão instrumental e a 

segunda é a construcionista. Na primeira perspectiva, o trabalho jornalístico é feito a 

partir de um conceito que enfatiza o sujeito que fala, caracterizado como: 

 

                                                   O endereçamento de uma mensagem de sujeito a outro, 
segundo determinadas regras de rotinas de produção, em que 
as potencialidades das linguagens ficariam restritas à esfera 
da manobra que sobre ela realizaria apenas de modo 
consciencial, o dispositivo de produção (FAUSTO NETO, 
2008, p. 121).    

               
 
 

 Dentro dessa esfera, o autor salienta como a comunicação fica restrita a própria cena, ou 

seja, nesta situação nenhum processo interfere no funcionamento, é uma operação mecânica.   

Já a linguagem como dimensão construcionista, Fausto Neto (2008), conceitua a operação como 

de maior complexidade: 

 

 

Ato do sujeito, que, ao transformar a língua em fala, nele 
inscreve-se, pois constrói a sua própria imagem e, a sua própria 
maneira, a imagem daquele de quem, ou a quem fala. Esse 
processo reúne uma complexa operação. Inicialmente a do 
sujeito, que ao falar para o outro pede seu reconhecimento, 
mediante a completude que pretende manter, aquilo que por ele é 
referido (FAUSTO NETO, 2008, p. 124). 
 

 

A passagem de uma sociedade dos meios para a sociedade da midiatização se 

preocupa com as práticas desenvolvidas pelo trabalho de produção. Pois na sociedade 

de midiatização, o contrato de leitura remete também à identidade do programa e à 

credibilidade junto ao receptor.  
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7. A HISTÓRIA DA RÁDIO GAÚCHA 
 

A Rádio Gaúcha nasceu em 1927 em Porto Alegre, capital do estado do Rio 

Grande do Sul, e foi o primeiro canal de rádio de Porto Alegre.  Atualmente a emissora 

tem sinal via satélite pela Rede Gaúcha Sat nos 600AM, posteriormente no ano de 2008, 

passa a transmissão também pela freqüência 97.3FM e ainda via internet, pelo endereço 

eletrônico www.rdgaucha.com.br.  

De acordo com Klöckner (1997), a Rádio Gaúcha é um veículo de comunicação 

que está sempre em busca de informações corretas e procura modernizar seu espaço 

com tecnologias novas, renovação de equipamentos e processamento de áudio. As 

regras de redação da emissora são frutos de um trabalho que se iniciou na década de 90, 

e tem como principal objetivo informar com a verdade os ouvintes da programação da 

rádio. “Mais do que um veículo meramente informativo, a Rádio Gaúcha  desenvolve 

um jornalismo analítico, que proporciona  debates, aberturas e aprofundamento de 

questões locais, regionais, nacionais e internacionais” (KLÖCKNER, 1997, p.24). 

A programação é dividida entre programas de notícias, entretenimento, debates, 

entrevistas e jornadas esportivas. A emissora possui um público que sintoniza sua 

programação diariamente: “a faixa de público considerada fiel da emissora é composta 

das classes A, B, C ouvinte qualificado, com poder aquisitivo, formador de opinião e 

que tem necessidade de se manter constantemente informado dos fatos do momento” 

(KLÖCKNER, 1997, p. 23).  

Para Klöckner (1997), o formato da Rádio Gaúcha é talk and news, ou seja, as 

notícias são transmitidas de forma direta e objetiva, isso contribui para que o ouvinte 

ouça as informações e decodifique no mesmo instante. A emissora preza por um 

jornalismo que desenvolva discussões e aprofunde questões regionais, nacionais e 

internacionais.  

   A edição das informações é feita de maneira que não gere ambigüidade nos 

fatos: “os profissionais da emissora devem pautar as suas atividades pela ética e pela 

integridade, alicerces da informação verdadeira” (KLÖCKNER, 1997, p. 101).  A 

exatidão na hora de relatar um fato é um critério de preocupação para a coordenação da 

emissora, citado por Klöckner.  

Além disso, Klöckner (1997) salienta que a emissora procura manter uma 

postura independente e isenta, estabelecendo uma separação clara entre opinião e 
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informação.   O que diferencia o objeto estudado, de programas de debates e 

comentaristas, por exemplo.  
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8. O PROGRAMA NOTÍCIA NA HORA CERTA 

 

O programa estudado tem como formato uma síntese noticiosa que dura de dois 

a três minutos, em vinte edições diárias, em todas as horas cheias, com exceção das 8h, 

13h, 19h, 20h, é a atualização resumida dos acontecimentos das últimas horas. E tem 

como foco a informação, deixando de lado o entretenimento. 

A síntese noticiosa é caracteriza dessa forma de acordo com a teoria de André 

Barbosa Filho (2003),  que conceitua nota radiofônica como um informativo sintético de 

um fato atual, nem sempre inconcluso. Para ele, suas características principais são o 

tempo de ocorrência, sempre curto, e as mensagens transmitidas com frases diretas, 

quase telegráficas. Dessa forma, dirigindo-se a reflexão do programa Notícia na Hora 

Certa da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Barbosa Filho (2001), especifica o rádio como 

um veículo que possui características próprias e particulares, que quando bem aplicadas, 

podem facilitar a mediação entre produção/recepção e locutor/ouvinte. Entre elas estão a 

sensorialidade, a penetração, o regionalismo, a intimidade, o imediatismo, a 

simplicidade e a mobilidade do rádio.  

Chagas (2011)1 relatou que o programa não tem um formato fechado, mas segue 

um roteiro pré-estabelecido: patrocínio, horário, três manchetes de noticiários 

anteriores, temperatura, previsão do tempo (duas frases: primeira de Porto Alegre, 

segunda do estado), dois anunciantes, destaque mercado financeiro, direto da redação e 

por fim, o boletim do repórter.   

O criador do programa explicou que o nome, Notícia na Hora Certa surgiu por 

um apelo dos ouvintes, que costumavam escutar o então extinto programa Gaúcha 

Notícia, porém não sabiam a hora precisa que o programa ia ao ar. Com isso, Chagas 

(2011), em conjunto com coordenação de jornalismo da Rádio decidiu criar uma síntese 

noticiosa que entrasse pontualmente ao vivo nas horas cheias. Então optaram pelo nome 

Notícia na Hora Certa.  

No decorrer da entrevista, ele relata que o programa N.H.C é baseado em duas 

editorias: economia e política, além disso possui a editoria geral. A justificativa 

apontada por ele é por essas duas editorias serem relevantes para o público alvo da 

Rádio Gaúcha: “a Rádio Gaúcha tem muito claro o tipo de público ouvinte que eles 

                                                 
1 CHAGAS. Artur Luiz da Silveira.  Entrevista concedida a pesquisadora no dia 08 de Setembro de 2011.  
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buscam. Nesse aspecto, é possível delimitar em duas ou três editorias: economia, 

política e algum assunto da editoria geral”.  

Segundo Chagas, a produção do programa se pauta por várias fontes: “tudo é 

fonte, ouvintes são fontes, releases de imprensa, os próprios programas da Rádio, sites 

como: G1, Estadão, ClicRBS, a programação de emissoras de televisão, agências de 

notícias”. O programa possui quatro editores. Na parte da madrugada, da uma hora até 

às sete horas da manha, o editor é Paulo Ledur. Durante toda a manhã, das oito horas até 

à uma da tarde o editor é Marcos Hoffman. Na parte da tarde, das 14h até ás 18h é Artur 

Chagas. Já durante a noite, depois do programa obrigatório: A Voz do Brasil e o 

programa Correspondente Ipiranga, que entra ao ar às 19h e 20h, respectivamente, o 

comando da síntese noticiosa é da editora Flávia Cunha.   Os editores  também são os 

mesmos produtores, porém os locutores da síntese noticiosa são pessoas que fazem a 

locução de  outros programas da emissora, não necessariamente só do Notícia na Hora 

Certa ( N.H.C), são eles: Arlindo Silva, Denise Cruz, Gilberto Verardi, entre outros.  

A produção do programa N.H.C é contínua  e tem uma seqüência lógica, ou seja, 

o editor que chegar no horário da tarde, lê primeiramente o que foi produzido pela 

manhã para que não haja repetição da mesma informação. Uma notícia pode ir ao ar 

mais de uma edição, porém deve ter novas informações para que o fato fique 

complementado durante o decorrer das edições do programa e não se torne repetitivo.  

Para Barbosa Filho (2003), a nota radiofônica está classificada como um dos 

formatos do gênero informativo. Notas de utilidade pública são informativos 

semelhantes às notas jornalísticas. A particularidade é que tem como objetivo auxiliar e 

alertar o ouvinte sobre prazos, alterações de algum fornecimento de serviços públicos. 

No Programa Notícia na Hora Certa, há existência de notas desse tipo no decorrer das 

edições.   
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9. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

  O objeto da pesquisa foi escolhido por ser um tema de caráter objetivo e pontual 

dentro do radiojornalismo gaúcho. O objetivo foi destacar as estratégias produtivas 

usadas pelo programa através das rotinas produtivas do mesmo. A ideia partiu da 

identificação da síntese noticiosa ser um programa de consumo rápido e ter uma 

estrutura simples e fácil de ser decodificada pelos ouvintes. Nesse contexto, foi 

realizada a análise das ações da rotina produtiva da síntese noticiosa.  

 O objeto de estudo é o programa Notícia na Hora Certa (N.H.C), veiculado pela 

Rádio Gaúcha, com sinal via satélite pela Rede Gaúcha Sat nos 600 AM  e pelos 97.3 

FM, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A partir de uma pré-observação de alguns 

programas Notícia na Hora Certa, perceberam-se alguns indícios sobre o objeto 

estudado, o programa tem duração de dois a três minutos com a proposta de atualizar os 

ouvintes dos fatos ocorridos na última hora.  

 Assim, a pesquisa aconteceu através da seleção de quatro programas a partir do 

segundo semestre do ano de 2011. Para considerar sem que tenha sido analisada uma 

sequência (ordem de programas), optou-se por fazer a análise contando a da primeira 

segunda-feira do segundo semestre de 2011. O estudo foi realizado nos seguintes 

programas: segunda-feira, dia 04 de julho, edição das 7h; quarta-feira, 20 de julho, 

edição das 12h; quinta-feira, 28 de julho, edição das 15h; sábado, 13 de agosto, edição 

das 21h. Assim, as edições escolhidas são em horários diferentes em cada dia, pois dá a 

dimensão do que é mais noticiável durante o decorrer da rotina de trabalho.  

Após a delimitação dos programas analisados, da definição do problema da 

pesquisa e dos objetivos específicos decidiu-se compreender os processos produtivos da 

síntese noticiosa N.H.C. A justificativa de optar por essa técnica de pesquisa é por 

aprofundar o entendimento acerca do conteúdo da mensagem radiofônica e então, 

identificar os contratos de leitura estabelecidos com a audiência.  

Uma consulta bibliográfica foi realizada a fim de aprofundar o capítulo de 

análise no referencial teórico, utilizado dentro do corpus da pesquisa. A intenção foi 

servir de marco teórico que afiançasse a análise dos programas escolhidos como 

observáveis nesta pesquisa da área da comunicação.  

Sobre o conceito de midiatização, referiu-se a Fausto Neto (2008), sobre rotinas 

produtivas estudou-se Wolf (2002) e Traquina (2005). Ainda nessa pesquisa,  baseou-se 

pelos conceitos de radiojornalismo na atualidade, por Meditsch (2007). Klöckner (1997) 
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teorizou o conceito de jornalismo na Rádio Gaúcha. Ferraretto (2001) conceituou os 

formatos de noticiários, Verón teorizou contratos de leitura, Fausto Neto, midiatização e 

fidelização, entre outros autores que ajudaram no aporte teórico dessa pesquisa. A 

análise de conteúdo preocupa-se em avaliar não somente a mensagem, mas a outros 

elementos que fazem parte do sistema de produção midiática.  

Os métodos da análise de conteúdo são caracterizados por um conjunto de 

procedimentos que são aplicados da mesma maneira em todo o conteúdo que será 

avaliado.  É uma análise objetiva e de confiabilidade, pois permite que diferentes 

pessoas apliquem separadas categorias às mesmas mensagens e obtenham resultados 

iguais.   

 Segundo Júnior (2005), o pesquisador deve ter marcas de referência, como: os 

dados que se apresentam ao analista, o contexto dos dados, o conhecimento do 

pesquisador, o objetivo da análise do conteúdo, a inferência e a validade como um 

critério de sucesso.  No primeiro caso, os dados são elementos básicos de uma pesquisa, 

por isso é necessário deixar claro os dados que serão analisados e como foram 

definidos. No segundo item, é necessário saber o contexto em que o material analisado 

está inserido, no caso, o da comunicação. No terceiro tópico, observa-se o conhecimento 

do pesquisador, os interesses e a construção dos dados dentro do contexto da pesquisa. 

No quarto elemento, se faz indução à clareza que o estudo deve ter, a finalidade da 

análise, é necessário estudos pré-observatórios sobre o tema, pois auxiliam no enfoque 

do trabalho. O quinto item refere-se a saber relacionar os dados obtidos com o contexto 

do objeto estudado. E por fim, no último item é importante estabelecer critérios para 

validar os resultados obtidos.  

A análise partiu de vestígios e marcas do conteúdo da mensagem e das ações 

observadas no contexto de produção. Assim, a pesquisa da síntese noticiosa N.H.C, é 

qualitativa, pois tem a intenção de aprofundar o conteúdo da mensagem,  e também 

quantifica os dados. O método utilizado para se fazer a pesquisa foi organizado em três 

fases cronológicas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados 

obtidos. A primeira fase consistiu em planejar o trabalho a ser elaborado, sistematizando 

o processo analítico. A segunda fase diz respeito às operações que foram realizadas para 

se fazer o trabalho. A terceira fase significou organizar o estudo e estabelecer quadros 

de resultados sobre o programa analisado, Notícia na Hora Certa.  

O objetivo da pesquisa foi analisar os contratos de leitura do programa Notícia 

na Hora Certa, por isso a utilização da regra da representatividade, ou seja, foram 
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estudadas quatro edições durante quatro semanas, de um programa que tem vinte 

edições diárias, todos os dias. Dessa forma, foram “filtradas” essas quatro edições para 

análise.  

A partir da organização da análise do corpus constituído do trabalho foi 

realizada a codificação, ou seja, o processo de transformar os dados brutos de forma 

sistemática. Isso foi realizado através de regras de enumeração, agregação e 

classificação. “Sua principal função é servir de elo entre o material escolhido para 

análise e a teoria do pesquisador (...), pois a análise de conteúdo os interpreta apenas à 

luz do referencial de codificação” (BAUER apud JUNIOR, 2005, p. 294). 

Posteriormente foi realizada a definição por categorias dentro da análise dos 

programas escolhidos para a pesquisa.   

Outra técnica utilizada para agregar no corpus do trabalho foi a da entrevista em 

profundidade semi-aberta. Segundo Duarte (2005), esse método de pesquisa qualitativa 

tem como objetivo buscar bases em teorias definidas pelo investigador. Além disso, 

preocupa-se em recolher respostas pertinentes a partir de uma experiência subjetiva da 

fonte escolhida como informante de relevância para a pesquisa. Os dados recolhidos são 

o resultado de interpretação e reconstrução do pesquisador: 

  

Nesse percurso de descobertas, as perguntas permitem 
explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e 
fluxos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer 
prospectivas. (DUARTE e BARROS, 2005, p. 63).  

 
Assim o uso da técnica entrevista permite identificar as diferentes maneiras de 

observar e descrever os fenômenos comunicacionais. Como diz Duarte (2005), o 

método da entrevista é flexível e dinâmico. “É uma pseudoconversa realizada a partir de 

um quadro conceitual previamente caracterizado, que guarda similaridade, mas também 

diferenças, com a entrevista jornalística” (DUARTE, 2005. p.64).  

A entrevista como técnica de pesquisa é geralmente individual, embora seja 

possível entrevistar mais de uma fonte em conjunto. Esse método é extremamente útil 

para o tipo exploratório, ou seja, que ampliam visões de conceitos sobre a situação 

estudada.    

O método de pesquisa entrevista foi uma das alternativas que possibilitou 

explorar ainda mais os processos produtivos do programa Notícia na Hora Certa, pois 

optou-se por realizar a técnica entrevista semi-aberta, isto é: um modelo de entrevista 
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que  tem por característica um roteiro de perguntas. Dessa forma, foi realizado um 

questionário com vinte e duas questões-base (no anexo), que algumas vezes se 

desencadearam em outros questionamentos. A entrevista semi-aberta tem como marca a 

flexibilidade:  

 

Ela parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em 
seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 
novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 
as respostas do informante. (TRIVIÑOS apud DUARTE, 
2005, p.66).   

  

As perguntas-base têm origem no problema da pesquisa, e ao mesmo tempo 

buscam tratar da amplitude do tema apresentando as questões de forma mais aberta 

possível, porém mantendo o roteiro no controle do entrevistador. Segundo Duarte 

(2005), as ordens das questões, a profundidade, a forma de apresentação dependem do 

entrevistador, mas também partem do conhecimento do entrevistado, da qualidade nas 

respostas e das circunstâncias da entrevista.  

Como na entrevista com o editor do programa Notícia na Hora Certa, as 

questões-base serviram de apoio à pesquisa, mas não seguiram rigorosamente uma 

ordem fechada. “A lista de questões-chaves pode ser adaptada e alterada no decorrer das 

entrevistas. Uma questão pode ser dividida em duas e outras duas podem ser reunidas 

em uma só, por exemplo. Por isso, é natural o pesquisador começar com um roteiro e 

terminar com outro, um pouco diferente” (DUARTE, 2005, p.66).  

A sistematização de informações é a vantagem desse tipo de entrevista, pois 

permite uma estrutura que compara respostas e articula os resultados obtidos. O roteiro 

de perguntas serviu para analisar e descrever categorias do programa estudado, N.H.C.  

Em um primeiro momento foi agendada uma entrevista com o criador e editor do 

programa Notícia na Hora Certa, Artur Luiz da Silveira Chagas, na sede da Rádio 

Gaúcha em Porto Alegre, Artur é jornalista graduado pela Pontifícia Universidade 

Católica do estado do Rio Grande do Sul, (PUC), um contato que durou três meses até 

que o encontro ocorreu em uma quinta-feira, no dia 8 de setembro de 2011.   

  A visita à Rádio Gaúcha teve a intenção de observar como se dão os processos 

de produção do programa Notícia na Hora Certa. Na chegada à sede da Rádio Gaúcha, 

às 13h30min, estava na metade do fechamento da edição das 14h, preferiu-se observar o 

trabalho até que fosse finalizado, para só depois começar a entrevista gravada.   
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 Posterior a isso ocorreu uma conversa informal  sobre como funciona 

basicamente as rotinas de produção do programa estudado, a entrevista gravada com 

Artur Chagas durou  pouco mais de dezoito minutos, caracterizada pelo conceito de 

entrevista semi-aberta, com o roteiro pré-definido, e com o objetivo de deixar a 

entrevista flexível e com ar de informalidade sem perder a seriedade do trabalho. Após 

essa etapa da visita, começou a produção da edição das 15h, o editor pesquisou notícias 

em sites como Zero Hora, Globo.com, e Estadão. Ainda optou por ler emails enviados 

por assessorias de imprensa, com isso o número de fontes basicamente se consolidou. 

Então, os locutores que estavam naquele momento, dentro da Rádio Gaúcha, fizeram a 

locução do programa analisado. 
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10. ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULOS COM 

OS OUVINTES DO PROGRAMA NOTÍCIA NA HORA CERTA 

 

  É importante ressaltar que a pesquisa é de caráter qualitativo e se propõe a fazer 

uma análise das estratégias de produção e dentro desse contexto, dos contratos de leitura 

do programa Notícia na Hora Certa, através da observação e descrição do material 

empírico, bem como o cruzamento de dados com a literatura trazida como aporte teórico 

na pesquisa.  

 A sistematização dos dados foi feita através das categorias que foram escolhidas 

e descritas abaixo com a intenção de analisar individualmente cada edição do programa 

estudado. E dentro dessas categorias, existem também subdivisões dentro das categorias 

criadas.  

 As cinco categorias foram definidas a partir do problema da pesquisa, que é 

saber como se dão os processos de produção e quais os critérios noticiosos na escolha 

das informações tidas como relevantes para produzir o programa Notícia na Hora Certa.  

Dessa forma, foram definidas essas cinco categorias: Gênero, valores-notícia, estratégia 

de locução, Editorias (política e economia) e por fim, as manchetes. As quatro edições 

selecionadas para análise foram cedidas pela Rádio Imembuí de Santa Maria, pois a 

emissora entra em rede com a rádio Gaúcha, pontualmente, todas as horas cheias na 

veiculação da síntese noticiosa estudada.  

 A partir desses elementos, foram elencadas tais categorias de análise, que são 

assim definidas: 

  Gênero: caracteriza-se pelo tipo de programa que é produzido, dentro  deste 

conceito, os gêneros usados são a nota radiofônica e a notícia.   

 Valores-notícia: refere-se à seleção dos dados que são relevantes para serem 

veiculados, conforme a visão dos produtores do programa; 

  Estratégias de locução: indícios da performance dos locutores trazendo 

característica única à síntese noticiosa; 

 Editorias: principais temas dentro da produção do programa Notícia na Hora 

Certa; 

 Manchetes: as chamadas das informações tidas como mais importantes para 

aquela determinada hora cheia; 
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QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO: 

 

A) Gênero; 

B) Valores-notícia; 

C)  Estratégias de locução; 

D) Editorias; 

E) Manchetes;  

 

 

  
    GÊNERO 
      Formato 

 
 
VALORES- 
NOTÍCIA 

ESTRATÉGIAS  
          DE 
   LOCUÇÃO 

EDITORIAS: 
POLÍTICA 
ECONOMIA 
GERAL 

 
 
MANCHETES 

04/JUL/2011 
 Segunda-     
feira 
  7 horas    

 3 manchetes; 
Mercado 
financeiro; 
Previsão do 
tempo;  
Comercial 
cremers; 
Boletim do 
repórter; 
Direto da 
redação; 
Comercial 
cremers 
encerramento da 
edição;  

 
No Boletim 

do repórter, 
os  valores 
utilizados: 
relevância, 
atualidade  
 
No Direto da 

redação, os 
valores-
notícia são: 
factualidade, 
regionalidade, 
proximidade. 

 
 
 
 
 
Oralidade 
Dramatização: 
“...pelo menos 
15 cidades 
gaúchas...” 

1ª manchete: 
política e 
economia; 
 
2ª manchete: 
geral; 
 
3ª manchete: 
política 
 
Boletim do 

repórter: 
economia 
 
Direto da 

redação: 
geral  
  

Estados 
gastaram 12 
bilhões de 
reais da saúde 
em outras 
áreas, entre 
2004 e 2008.// 
 
Concursos 
com inscrições 
abertas 
oferecem mais 
de 16 mil 
vagas em todo 
o Brasil.// 
 
Corpo do ex-
presidente 
Itamar Franco 
será levado 
hoje para Belo 
Horizonte./ 
Dilma 
Rousseff 
participa das 
últimas 
homenagens.//  
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20/JUL/2011 
Quarta-feira 
  12 horas 

 
6 manchetes; 
 Previsão do 
tempo; 
Comercial 
cremers; 
Mercado 
financeiro; 
Direto da 
redação; 
Boletim do 
repórter; 
Comercial 
cremers 
encerramento; 
 

No direto da 

redação 

Quais 
valores: 
Notabilidade 
Ampliação 
 
No Boletim 

do repórter: 
Interesse 

 

Entonação da 
voz/ 
Dramatização/ 
Indignação: 
temperatura 
 
Entonação da 
voz: “maior em 
2 anos”.  
 
 

1ª manchete: 
geral; 
2ª manchete: 
geral; 
3ª manchete: 
geral; 
4ª manchete: 
geral; 
5ª manchete: 
geral; 
6ª manchete: 
economia; 
 

Boletim do 

repórter: 
economia 
 
Direto da 

redação:  

 Geral  

Chuva causa 
deslizamento 
de terra que 
atinge casas no 
bairro Piratini 
em Gramado./ 
Oito famílias 
foram levadas 
ao ginásio 
municipal./ 
 
- BR-116 tem 
queda de 
árvores na 
região do 
Ninho das 
Águias em 
Nova 
Petrópolis./ 
 
- Chuva é forte 
em cidades do 
norte, noroeste 
e da Serra 
gaúcha./ Santo 
Augusto 
registra mais 
de 100 
milímetros./ 
 
- Choveu 60 
milímetros em 
Palmeira das 
Missões, 85 
em Passo 
Fundo e 49 em 
Gramado./ 
 
- Mau tempo 
continua 
amanhã./ Na 
sexta, pode 
fazer zero grau 
no estado./ 
 
- 
Levantamento 
da Serasa 
mostra que 
brasileiro está 
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passando mais 
cheque sem 
fundos./ Total 
de cheques 
devolvidos no 
primeiro 
semestre foi o 
maior em dois 
anos.// 

 
28/JUL/2011 
Quinta-feira 
15 horas 
 

3 manchetes; 
Previsão do 
tempo; 
Comercial 
cremers; 
Mercado 
financeiro; 
Boletim do 
repórter; 
 Direto da 
redação; 
Comercial 
cremers 
encerramento; 

No boletim do 

repórter 

Valor-notícia: 
notoriedade 
Interesse 
 
No Direto da 

redação 

Valor-notícia: 
Relevância 
Notoriedade  
Atualidade 
Interesse.  

 
 
Oralidade; 
Entonação de 
voz: ”...ainda 
vai chover no...” 
 

1ª manchete: 
economia; 
2ª manchete: 
economia; 
3ª manchete: 
geral (saúde) 
 

Boletim do 

repórter: 
geral 
Direto da 

redação: 
economia e 
política 

 
Justiça Federal 
determina que 
INSS admita 
ingresso na 
Previdência 
Social para 
indias 
Kaingang a 
partir dos 14 
anos./  
 
- Aviação 
doméstica 
brasileira 
cresce 19 por 
cento nos seis 
primeiros 
meses do ano, 
sobre mesmo 
período de 
2010./  
 
- Agência 
Nacional de 
Vigilância 
Sanitária 
aprova registro 
de novo 
medicamento 
mais eficaz 
contra a 
hepatite C./ É 
o Boceprevir, 
que aumenta 
de 40 para 60 
por cento a 
chance de cura 
da doença do 
tipo UM./  
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13/AGO/2011 
 
    Sábado  
 
  21 horas 

4 manchetes; 
Previsão do 
tempo; 
Comercial 
Unimed; 
Boletim do 
repórter; 
Direto da 
redação; 
Comercial 
Unimed 
encerramento; 

 
No boletim do 

repórter 

Valor-notícia: 
Proximidade 
 
No Direto da 

redação: 
Interesse 
Atualidade 
Relevância  
 

 
 
Oralidade 
Entonação da 
voz: “...ao vivo 
pela r[adio 
gaúcha” 

1ª manchete: 
geral; 
2ª manchete: 
política: 
3ª manchete: 
Geral; 
4ª manchete: 
geral; 
 
Direto da 

redação: 
saúde 
 
Boletim do 

repórter:  
política/geral 

 
Festival de 
Cinema de 
Gramado 
inicia neste 
momento em 
Gramado./ 
Transmissão 
será feita ao 
vivo pela 
Rádio 
Gaúcha./ 
 
- Prefeito de 
São Paulo, 
Gilberto 
Kassab, é 
escolhido 
presidente 
nacional do 
Partido Social 
Democrático./ 
 
- Tiroteio em 
assalto a loja 
deixa duas 
pessoas feridas 
em Campo 
Bom./ 
 
- Nove pessoas 
já foram 
vítimas de 
homicídio no 
Estado 
somente neste 
final de 
semana./  
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 Diante do quadro descritivo e baseado no referencial teórico utilizado nesta 

pesquisa, foi feita uma descrição analítica dos programas apontados acima. Dessa 

forma, quatro edições de programas, divididas em cinco categorias foram analisadas 

abaixo.  

 

10.1- Programa Notícia na Hora Certa, edição dia 04/jul/2011- 7h 

 

10.1.1- Formato  
 

 Trata-se de um formato fechado de um noticiário curto, onde as informações 

como notícias, notas, manchetes e ainda, os quadros fixos de previsão do tempo e 

mercado financeiro seguem um roteiro padrão. Nota-se assim como diz Wolf (1985), 

que para garantir a qualidade da síntese noticiosa é feito um processo em três fases: 

recolha, seleção e apresentação das informações mais pertinentes.  

Na edição do dia 04 de julho de 2011, às 7 horas da manhã, percebe-se que o 

roteiro do programa analisado é composto de uma notícia e uma nota, pois como afirma 

Ferraretto (2001), nota radiofônica é apenas composta de lead que é uma estrutura de 

seis questões básicas, já a notícia é mais ampliada, tem informações aprofundadas e 

adicionais. No boletim do repórter, sobre o crescimento dos supermercados no Brasil, o 

locutor retoma uma informação do ano de 2004, um conhecimento adicional, além de 

todas as questões do lead respondidas. Já no Direto da Redação, a informação é 

caracterizada no gênero radiofônico, nota, pois dá conta somente de responder as seis 

questões do lead, que segundo Barbosa Filho (2003) são: quem, que, quando, onde, 

como e por quê.  

O quadro de previsão do tempo tem a definição padrão: primeira frase de Porto 

Alegre, e segunda do resto do estado gaúcho. Essa padronização ocorre em todas as 

edições analisadas, inclusive no dia 04 de julho de 2011, e conforme diz Parada (2000), 

no capítulo sobre os valores-notícia como elemento fundamental na construção da 

informação, a audiência no rádio se dá através de hora certa, previsão do tempo. Para o 

autor, hora certa é a informação que a maioria das pessoas deseja saber. Já a previsão do 

tempo é um serviço indispensável a um programa noticioso. O quadro do mercado 

financeiro também segue um modelo parecido. A síntese noticiosa tem duração de  2 

minutos e 25 segundos de duração.  
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10.1.2- Valores- Notícia         

  Os produtores da nota e notícia do programa do dia 04 de julho utilizam de 

critérios de noticiabilidade usados nas rotinas produtivas do radiojornalismo. Assim 

como diz Parada (2000), os critérios mais consumidos são: proximidade com o ouvinte, 

a relevância do fato, o interesse pelo tema, ou seja, o que é importante para a maioria 

das pessoas que usam o veículo como forma de atualização das informações. 

 Dentro desse contexto, no programa estudado, verificou-se no Boletim do 

Repórter que os valores-notícia mais pertinentes foram a relevância e a atualidade do 

fato. O boletim que informou sobre o crescimento dos supermercados no Brasil é de 

interesse para toda a população brasileira, o que não se caracteriza, por exemplo, como 

um critério de regionalismo. A atualidade como critério noticioso é verificada, pois a 

notícia foi veiculada logo após ser sabida.  

  No direto da redação, os critérios utilizados foram: regionalidade, proximidade 

e factualidade. O primeiro foi identificado, pois o programa estudado ocorreu na estação 

fria do ano, o inverno, e o horário que a síntese noticiosa foi veiculada também, pela 

manhã, ou seja, um horário com temperaturas baixas em todas as regiões do estado, por 

isso o regionalismo como critério noticioso é identificado nessa nota radiofônica. 

Posterior ao direto da redação, uma informação complementa o assunto, pois é exposto 

que em outras regiões do estado também fez frio naquela manhã. Isso segundo Meditsch 

(2007) é um processo incluso dentro das rotinas produtivas do produto, pois as 

emissoras precisam de estratégias para produzir informações importantes para cada 

momento do dia.  

 

10.1.3- Estratégias de locução 

As táticas de apresentação do programa radiofônico têm como objetivo final a 

fidelização com o público ouvinte. Dentro de todo o material analisado, observou-se a 

oralidade como técnica presente nesta edição.  
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 A forma de relatar as manchetes, o boletim, o direto da redação e os demais 

quadros da síntese noticiosa, fica evidente as marcas que consagram a audiência do 

programa, no caso, a oralidade. Baseando-se em estudos de Fausto Neto (2008), nos 

quais dizem que a identidade de um programa tem um elo essencial entre locutores e 

ouvintes, identificou-se de maneira uniforme a oralidade e padronização nos tons de fala 

do locutor. Ainda seguindo a linha de estudos de Fausto Neto (2008), a mensagem é 

comprometida por características pessoais do intérprete do produto final.  

No caso do fragmento “pelo menos em quinze cidades gaúchas”, dentro do 

direto da redação, observou-se que há uma entonação de voz ao ler a frase. A 

espontaneidade presente na plasticipade da voz é sem dúvida uma marca demonstra 

sentimento por parte do locutor.  O estilo da fala e os aspectos pessoais implícitos 

dentro da atividade rotineira consagram o formato do programa, pois como diz Fausto 

Neto (2008), as marcas produzidas pelos atores consagram o programa Notícia na Hora 

Certa, na edição das 7 horas da manhã, do dia 04 de julho de 2011.  

 

10.1.4- Editorias 

Dentre as três manchetes analisadas nesta data identificaram-se três editorias 

diferentes.   Na primeira manchete sobre os gastos dos estados brasileiros em saúde, a 

editoria de economia foi identificada. Na segunda manchete deste programa, sobre 

concursos com vagas de empregos, o que se caracterizou foi a editoria  geral. Já na 

terceira manchete referente ao velório do Presidente Itamar Franco, verificou-se a 

editoria de política.  

Ainda no mesmo viés de análise, dentro do boletim do repórter, caracterizou-se 

por se enquadrar dentro da editoria de economia, por se tratar de um tema que salienta o 

crescimento de supermercados no país. Já no direto da redação, o que se observa é que a 

editoria de geral é a mais pertinente, pois informa de várias regiões do estado, uma 

informação relevante a todos, e que não se encaixa em outra categoria.  

Dessa forma, conforme Chagas (2011), afirma que a síntese noticiosa estudada 

tem três editorias que prevalecem, dentro da edição do dia 04 de julho isso se 

consagrou.  
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10.1.5- Manchetes 

O programa analisado tem três manchetes no início de cada edição, o que 

segundo Fausto Neto (2008) é caracterizado como uma marca da síntese jornalística. 

Essa marca é uma forma de fidelização com o ouvinte, pois elas geralmente retomam 

alguns assuntos das edições das horas anteriores. As três manchetes não têm outro 

espaço de aprofundamento dentro do roteiro do programa, o que denota somente uma 

visão generalista de informações que não merecem maior destaque dentro do produto 

jornalístico concluído. Na primeira manchete, o critério utilizado foi o da relevância e 

do interesse da sociedade em saber sobre os gastos dos governos estaduais em saúde. Na 

segunda manchete, o critério que se prevalece é o do interesse, pois oferece 

oportunidades de emprego para os ouvintes. Na terceira manchete, o valor-notícia é o da 

notoriedade do indivíduo, a morte de um ex-presidente do país é relevante para ter um 

lugar de destaque no início do programa.  
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10.2- Programa Notícia na Hora Certa, edição dia 20/jul/2011- 12h 

 

10.2.1- Formato 

 

 O roteiro do programa trata-se de um noticiário que inicia com manchetes 

referentes ao clima no estado gaúcho, essas “chamadas” têm uma sequência que 

possibilita identificá-las como temáticas. Essas informações são relevantes, pois 

caracterizam um período de temperaturas amenas e em decorrência do inverno,  estação 

bastante fria no Rio Grande do Sul, uma característica típica dessa região do Brasil, o 

que denota um critério noticioso, a regionalidade, além disso o critério de atualidade 

também se faz pertinente, por esta estação do ano estar ocorrendo no momento que se é 

noticiada. Isso, como diz Wolf (1985) no capítulo sobre a dinâmica de trabalho nas 

redações, faz parte de um processo que corresponde à redução do material recolhido e 

através de um ciclo de trabalho, desde as fontes até o redator da informação.   

  Então o gatekeeper passa a ser usado, ou seja, o selecionador das informações 

relevantes. Todo o conteúdo e as notícias que chegam até a produção do programa 

Notícia na Hora Certa são filtradas por esse gatekeeper, que no caso é o produtor do 

programa em determinado horário.  

Na edição estudada, verificou-se que a síntese noticiosa é composta de duas 

notas radiofônicas. O lead é a estrutura da nota, e é composto por seis questões básicas 

que devem ser seguidas respectivamente nessa ordem: quem, que quando, onde, como e 

por quê. “Essa formula dá bem a dimensão do texto radiofônico, redigindo para ser 

escutado por indivíduos que, com freqüência, dedicam-se a outras atividades” 

(FERRARETTO, 2001, p. 204). 

Klöckner (1997), então, salienta que a exatidão da informação e a preocupação 

com a correção devem ser constantes dentro dos bastidores da Rádio Gaúcha, de Porto 

Alegre. Precisão na grafia, exatidão nos números, endereços, horários e em todas as 

informações e serviços feitos pela rádio. A forma de escrever deve-se começar sempre 

pelo principal, a ordem é direta, as palavras são preferencialmente curtas e de 

conhecimento de toda a população que ouve a Rádio Gaúcha.   

 “A produção da notícia é um processo complexo que se inicia com um 

acontecimento.” (ALSINA, 2009, p.113).  Para o autor, a objetividade é um ritual 

estratégico na construção da notícia, deve-se isolar o fato do comentário, isso ocorre na 

síntese noticiosa Notícia na Hora Certa.   
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 No primeiro caso, sobre o desaparecimento de um homem na cidade de São 

Pedro do Sul, as informações que seguem o fato são poucas, o que se assimila o gênero 

nota, pois como afirma Barbosa Filho (2003), nota é um informativo curto, com 

informações básicas para se compreender um fato, o que explica a informação simples e 

curta da nota sobre o desaparecimento do homem em São Pedro do Sul. No boletim do 

repórter, o gênero nota também é verificado, pois responde somente a quatro perguntas 

diretas do lead: quem, o que, onde e por que. As outras duas questões: quando e como 

não são suficientemente respondidas nessa nota, pois o ouvinte não consegue saber 

quando e como ocorreu a intervenção no hospital da cidade de Venâncio Aires.   

Ainda nessa mesma edição, o quadro de previsão do tempo segue com o modelo 

padrão, ou seja, uma frase de Porto Alegre e outra do Estado. Outro quadro que segue 

um modelo estabelecido é o do mercado financeiro, com índices da Bovespa e o preço 

do dólar. O programa possui o tempo de 2 minutos e 24 segundos de duração.  

 

 

10.2.2- Valores-Notícia 

 

Os critérios de notícia utilizados na produção dessa publicação da síntese 

noticiosa são os mesmos que Traquina (2005) defende, pois salienta a importância dos 

valores-notícia de seleção/substantivo, ou seja, aqueles que são tidos como mais 

relevantes e também avaliam diretamente um fato como noticiável. No direto da 

redação, que noticia o caso do senhor desaparecido em São Pedro do Sul, os valores- 

noticia encontrados são, notabilidade, que significa a qualidade de ser visível, esse valor 

diz respeito a ênfase sobre o acontecimento. Também nota-se o valor-notícia de 

construção, que são aqueles que possuem elementos dentro do acontecimento que se 

sobresaem, como no caso, o critério de ampliação, ou seja, como teoriza Traquina 

(2005), o fato ocorrido na região centro do estado foi ampliado em várias mídias, assim 

a notícia teve mais chances de ser notada e mobilizou a sua divulgação.  

No boletim do repórter, a nota que fala sobre a intervenção do hospital em 

Venâncio Aires foi encontrado o valor-notícia da atualidade, nota-se que é pertinente 

relatar essa informação, ao passo que se faz anexo para toda uma região. Além disso, o 

fato pode ser importante para um número relevante de pessoas que necessitam deste 

serviço. 
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10.2.3- Estratégias de Locução 

 

 A técnica da oralidade se faz presente também nesta edição, nas manchetes 

observou-se como diz Prado (1985), que a pontuação é um elemento imprescindível 

dentro da locução de um texto radiofônico. Esses elementos: o ponto, que serve para 

pausar uma ideia e sinalizar o término de uma unidade para outra é notável nesta edição, 

em cada manchete e no início de outros quadros fixos do programa é caracterizado este 

sinal ortográfico. A vírgula funciona como uma pausa menor que introduz a entonação 

do locutor. Na última manchete: “mau tempo continua amanhã./ Na sexta, pode fazer 

zero grau no estado”, o “zero” é fixado com voz mais grave, pois demonstra indignação 

por parte do locutor com a temperatura que esta prevista para se fazer.  No restante do 

informativo radiofônico a estratégia de oralidade se faz presente, porém não é de forma 

tão acentuada.  Há também uma marca de entonação de voz no quadro mercado 

financeiro, onde o locutor fala: “maior em dois anos”, isso demonstra a indignação 

implícita no número total de cheques devolvidos pelos brasileiros. A polifonia de vozes 

também é um aspecto acentuado dentro de todas as edições analisadas do programa, 

pois a uma “troca” de pelo menos dois locutores em cada programa.  

 

 

10.2.4- Editorias 

 

A edição analisada tem seis manchetes, que conforme diz Prado (1985), tem de 

ser ouvido e não lido pelos locutores/jornalistas, para que se tenha conseguido transmitir 

informação em frases breves e simples. Na primeira manchete, a editoria que prevalece 

é a geral, pois o jornalista faz menção a um deslizamento de terra que ocorre devido à 

chuva na cidade de Gramado. A segunda, terceira, quarta e quinta manchetes também 

fazem menção a chuva em todo o estado gaúcho, o que significa que um assunto foi 

abordado seis vezes em uma mesma edição do programa, o que ressalta a relevância do 

assunto. Na sexta manchete, o tema economia é o predominante, pois explica um 

levantamento feito pela Serasa sobre os cheques que os brasileiros passam, sem fundos.   



54 
 

No boletim do repórter, o predomínio de informações referentes a dinheiro, 

problemas financeiros, faz com que a editoria seja a de economia, que assim como 

afirma Chagas (2011) é a mais utilizada pela produção do programa Noticia na Hora 

Certa, pois se refere ao público ouvinte da Rádio Gaúcha, um público de uma classe 

mediana e com nível cultural básico.  

Já no direto da redação a editoria é a geral, pois é uma informação que não 

requer um tema específico, trata-se uma nota radiofônica com caráter generalista que 

informa o desaparecimento de um homem na região central do estado.  

 

 

10.2.5- Manchetes 

  

Dentre as seis manchetes da edição do dia 20 de julho de 2011, fez-se um 

comparativo com o programa anterior estudado, onde o número era de três e passou a 

seis. Nota-se então, que o horário analisado tem suma importância, ao meio dia, as 

informações mais importantes da manhã já foram decodificadas, diferente da edição do 

dia 04 de julho de 2011, em que o horário das sete horas da manhã é escasso de 

informações, já que durante a madrugada, geralmente não ocorre nenhum fato 

impactante para ser noticiado.  

  Na primeira, na segunda, terceira, quarta e quinta manchetes, o valor-notícia 

predominante em todas é o do interesse da população gaúcha em saber os lugares onde a 

chuva castigou os gaúchos, e também pode classificá-las em ampliação, pois quanto 

mais um fato é noticiado, mais chance tem de ser notado pelos ouvintes. Já a sexta 

manchete, o critério utilizado foi o da utilizado foi o do interesse para a população sobre 

a inadimplência dos brasileiros.  
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10.3-Programa Notícia na Hora Certa, edição dia 28/jul/2011- 15h 

 
10.3.1- Formato 
 

O formato do programa do dia 28 de julho de 2011 é a estrutura-padrão do 

Notícia na Hora Certa, assim como diz Chagas (2011), são três manchetes, o quadro da 

previsão do tempo, mercado financeiro, boletim do repórter e direto da redação.  

Dentro desse contexto, avalia-se primeiramente as três manchetes iniciais que 

abordam assuntos generalistas e não são temáticas, como no programa analisado do dia 

20 de julho de 2011, em que o tema central das manchetes era o clima e a temperatura 

no estado.  

  Nesta edição, o gênero do boletim do repórter é a notícia, pois como salienta 

Prado (1985), a notícia escrita é um serviço prestado de hora em hora com informações 

mais relevantes. Isso ocorre na notícia sobre o afastamento, pela justiça de Minas 

Gerais, da juíza envolvida no caso do goleiro Bruno. Prado (1985) e Ferraretto (2001) 

admitem que no radiojornalismo o mais importante é informar com exatidão e não 

informar primeiro, por isso todo o cuidado em relatar este caso, por exemplo.  

 No direto da redação, o gênero jornalístico que se observou foi o de notícia, 

pois segundo Ferraretto (2001), o texto jornalístico deve se iniciar pelo aspecto mais 

importante, hierarquizando o nível de informação, isso ocorre na notícia sobre o 

programa mundial de alimentos, as informações são hierarquizadas, prevalecendo as 

informações iniciais como mais importantes e as últimas como um complemento da 

informação, para situar o ouvinte no assunto.  

  O quadro de previsão do tempo segue o mesmo padrão dos anteriores, primeira 

frase de Porto Alegre e segunda do estado. No quadro de mercado financeiro a primeira 

frase é sobre a alta do dólar e a segunda sobre a Bovespa que opera em alta. A edição 

analisada tem duração de dois minutos e 45 segundos.  

 

 

10.3.2- Valores-Notícia  

 

 Os valores-notícia usados pela produção do programa estudado estão 

intimamente ligados a produção do material a ser veiculado. Assim como afirma Wolf 

(1985), no capítulo sobre a dinâmica de trabalho nas redações: “o processo de produção 

do material (...) é feito em conformidade com os valores tidos como importantes, 
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relativos ao produto e também ao formato”. No caso do boletim do repórter sobre o 

caso Bruno, a notoriedade do fato é o critério noticioso mais importante nesta notícia, 

pois a importância do indivíduo envolvido na notícia, no caso, o goleiro Bruno.  E como 

segundo critério nessa notícia, o interesse, pois o caso Bruno foi repercutido pelas 

mídias durante muito tempo, trazendo assim a população para “perto” do assunto e 

gerando interesse da maioria da população do país.  

 No direto da redação, o critério em evidência é a relevância da notícia, pois é 

uma informação de interesse mundial, que envolve muitas nações, além disso, também 

salienta o critério de notoriedade, já que as nações unidas (ONU) é um órgão 

mundialmente conhecido, por isso a importância do fato. Outro critério identificado 

nesta edição é o de atualidade, e ainda o critério de interesse, pois é um fato de interesse 

mundial.  

 

 

10.3.3- Estratégias de Locução 

 

 O contrato de leitura feito pelo apresentador/locutor e pelo ouvinte é segundo 

Fausto Neto (2008), construído através de operações táticas de oralidade que formam 

uma fidelização dentro do palco midiático. Dessa maneira, a análise da edição do dia 28 

de julho de 2011, teve em alguns pontos marcas que caracterizassem os conceitos de 

Fausto Neto (2008), como no caso do boletim do repórter, que relata o seguinte: “(...) 

por Bruno de negociar por um milhão e meio de reais a liberdade dele”. A citação: “um 

milhão e meio” é falada de forma enfatizada, mostrando indignação por parte da 

locutora, isso demonstra a oralidade como marca presente nesta edição.  

 No decorrer do programa também se nota a forte entonação de voz de quem faz 

a apresentação da síntese noticiosa, como afirma Meditsch (2007), a voz é um elemento 

fundamental que constitui um momento de duplo sentido: reações como tristeza, euforia 

e cuidado ou ainda pelo seu modo habitual.  

 

 

10.3.4- Editorias  

  

 O programa do dia 28 de julho de 2011 tem três manchetes, um direto da 

redação e um boletim do repórter, quantificando três editorias para os cinco elementos.  
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 Na primeira manchete, a editoria implícita é a política, pois em um primeiro 

momento optou-se por caracterizar de editoria geral, porém o envolvimento do INSS 

comprova que a editoria implícita é a política. A segunda manchete também é 

economia, pois trata do crescimento de uma classe, o que conseqüentemente gera um 

aumento da economia do país. Na terceira chamada, a editoria que prevalece é geral 

com o foco em saúde.  

 No direto da redação, sobre a notícia do programa mundial de alimentos 

arrecadados pela ONU, se nota duas editorias: política e economia. No primeiro caso, 

por se tratar de um órgão como a ONU e também citar os países emergentes como o 

Brasil, Arábia Saudita entre outros, como importantes para contribuição com a luta 

contra a fome no Chifre da África. Já no segundo caso, por relatar a quantidade arrecada 

de dinheiro para combater a fome no Chifre da África.  

 Já no boletim do repórter, a editoria pertinente é a geral, pois é um fato que não 

se encaixa em temas de economia e nem política. Dessa forma, assim como diz Chagas 

(2011), o tipo de público da Rádio Gaúcha delimita três categorias específicas: 

economia, política e geral.  

 

 

10.3.5- MANCHETES 

  

 A edição do dia 28 de julho de 2011 tem três manchetes, o que segundo o 

criador do programa Artur Chagas em entrevista, relatou ser o padrão do programa 

analisado.  De acordo com Fausto Neto (2008), a marca do processo de fidelização com 

o ouvinte é o elo entre jornalista e público, e a exatidão das três manchetes cumpre a 

ideia inicial proposta pelo programa. Dentro desse contexto, Fausto Neto (2008), 

salienta que a atividade jornalística, através de sua rotina diária, classifica, hierarquiza, 

nomeia e tematiza os fatos, dando confiabilidade ao seu trabalho.  

  A primeira manchete que fala sobre o ingresso de índios kaingang na 

previdência social, o valor de maior importância é o da atualidade, pois é uma novidade 

essa informação, foi atualizada e já noticiada pelo programa. Já a segunda manchete, 

valor-notícia que se encaixa é o do dia noticioso. Como diz Traquina (2005), há dias 

cheios de trabalho, outros que as informações são escassas, o que salienta um fato que 

de outra forma talvez não fosse importante para ser noticiável. Já na última manchete, o 

critério mais pertinente é o da saúde, assim como salienta Parada (2000), as informações 
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referentes a esse elemento são imprescindíveis a toda população.  Outro critério que 

pode se percebido nessa manchete é o da relevância, pois a importância de saber da 

aprovação de um medicamento que pode aumentar a chance de curar a hepatite C,  

interessa a todos os ouvintes.   
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10.4-Programa Notícia na Hora Certa, edição dia 13/ago/2011- 21h 

 

10.4.1- Formato 

 

O roteiro do programa analisado tem quatro manchetes, o quadro da previsão do 

tempo, o boletim do repórter e o direto da redação. O que se revela nesta edição é a 

ausência do quadro mercado financeiro, que tinha em todas as outras edições analisadas.  

As quatro manchetes têm temas variados e não seguem uma linha temática. O quadro da 

previsão do tempo tem a primeira frase de Porto Alegre, a segunda sobre o domingo de 

dia dos pais, pois essa edição é do sábado que antecede a data comemorativa. Já a 

terceira frase é tradicionalmente do estado gaúcho.  

No boletim do repórter, a classificação do gênero é notícia, pois todas as 

informações necessárias estão presentes no fato relatado.  Para Wolf (1985), a fase 

desde a preparação até a apresentação do noticiário depende do formato do programa e 

o que ele propõe na sua rotina, o que nota-se na edição do dia 13 de agosto, pois a 

informação sobre a operação para retirada do navio encalhado adianta uma situação que 

ocorrerá no outro dia, no domingo.  

No direto da redação, o gênero é a notícia, pois dentro do assunto tem 

elementos suficientes para compreender o fato na sua totalidade. Como afirma 

Ferraretto (2011), Wolf (1985) e Traquina (2005), o lead composto das seis perguntas 

básicas está exposto nesse boletim. A síntese noticiosa tem duração de 2 minutos e 17 

segundos.   

 

 

 

10.4.2- Valores-Notícia 

 

 Os critérios de noticiabilidade usados pela produção do programa Notícia na 

Hora Certa do dia 13 de agosto de 2011 estão em conformidade com o que teoriza 

Traquina (2005). O autor salienta primeiramente, a importância dos valores-notícias 

estarem entrelaçados com as rotinas produtivas de um noticiário. É fundamental o 

contato entre os jornalistas e as fontes de informação, assim como diz Chagas (2011), 

no programa analisado existem fontes como: realeses de imprensa, emissoras de 

televisão, sites como: globo.com e clicRBS e raramente fontes oficiais dos fatos.  
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  No boletim do repórter, o valor identificado é o da proximidade com o fato, 

pois a notícia relata a operação que irá ocorrer no domingo na capital, um fato próximo 

em termos geográficos e também em aspectos culturais. Além disso, o boletim tem a 

regionalidade como outro critério, pois informa de um caso que esta ocorrendo na 

própria cidade, Porto Alegre.  

  O direto da redação possui o critério noticioso do interesse para o público 

ouvinte da síntese noticiosa, pois a é uma informação relevante a todos os que escutam 

o veículo Rádio. O interesse é de todos os ouvintes, pois assim como diz Parada (2000), 

a saúde é um assunto relevante para a população como um todo, notícias referentes a 

avanços da medicina, tratamentos e explicações para doenças devem ser citadas no 

rádio. Isso ocorre nessa notícia sobre a imunização contra a paralisia infantil no país. 

Ainda há o critério de atualidade, por situar os ouvintes da campanha que encerrará nos 

próximos dias. E por último o valor-notícia da relevância, pelos motivos já citados a- 

cima, a importância do fato para toda a população brasileira.  

 

 

10.4.3- Estratégias de locução  

 

 O papel do locutor como referência na apresentação da síntese noticiosa está 

intrínsecamente relacionada com as formas de discurso empregadas por ele. No caso da 

primeira manchete do programa analisado, que diz: “(...) transmissão será feita ao vivo 

pela Rádio Gaúcha”, essa frase denota o grifamento do locutor em citar o veículo como 

ator do acontecimento. Assim como afirma Fausto Neto (2008), o ator social, no caso o 

locutor, salienta a interação entre a sociedade e as técnicas de fala, dentro do ambiente 

midiatizado, o que gera o conceito de cultura midiatizada. Assim, na manchete que 

coloca a emissora Rádio Gaúcha em destaque, o movimento que a mídia fez colocando 

o seu modo de funcionamento em evidência, configura uma nova construção interativa 

dos envolvidos.  

 Durante toda a síntese noticiosa explicitamente não se notou, outro momento 

assim, porém o elemento da oralidade se faz presente também nesta edição. Então como 

diz Fausto Neto (2008), o contrato feito entre locutor e receptor é construído através de 

operações estratégicas de oralidade, o que conseqüentemente acontece é uma 

transformação da rotina jornalística em um evento.  
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10.4.4- Editorias  

 

 Primeiramente são quatro manchetes na edição do programa estudado. Dentro 

desse aspecto se caracterizou a primeira como editoria  geral, pois relata o início do 

Festival de Gramado, um evento de cunho nacional, e que de certa forma também se 

encaixaria na editoria de economia, pois o Festival gera uma infraestrutura completa de 

hotéis, alimentação e economia de uma forma abrangente para o município.  

  Na segunda manchete sobre o prefeito de São Paulo, a editoria denominada é a 

política, pois evidentemente que se trata de um político conhecido e de relevância para 

todo o país. Na terceira manchete, a editoria é polícia, o que contrapõe Chagas (2011), 

que afirma que no programa Noticia na Hora Certa só existe três editorias: política, 

economia e geral. Nessa terceira manchete sobre o tiroteio em assalto a loja, a editoria 

de polícia fica claramente identificada. Na quarta manchete com o assunto sobre as 

vítimas de homicídios no estado, a editoria também é a policial, mais uma vez 

constatando a afirmação de Chagas (2011).  

  No boletim do repórter, a editoria que prevalece é a geral, por se tratar de uma 

informação de interesse de toda a comunidade e não se encaixar diretamente em 

assuntos políticos e econômicos. Porém se faz uma ressalva, implicitamente essa notícia 

pode fazer parte da editoria de economia, pois aborda o assunto de uma embarcação 

vinda da Alemanha com carregamento de 14 mil toneladas de cloreto de potássio, o que 

obviamente em termos financeiros vale muito.  

 Já no direto da redação, a editoria destacada é a saúde, o que mais uma vez 

comprova uma editoria fora da padronização composta por Chagas (2011). Na notícia 

que explica a quantidade de pessoas imunizadas contra a paralisia infantil no estado 

gaúcho, é evidente a editoria que ela se encaixa por se tratar de um tema 

especificamente da área da saúde.  

 

10.4.5- Manchetes 

 

O programa analisado tem quatro manchetes, dessa forma nota-se que possui 

uma manchete a mais do que o padrão do programa, três manchetes. Meditsch (2007) 

explica que o formato que predomina no radiojornalismo da atualidade tem o dever de 

produzir conteúdo e conhecimento sobre a realidade, portanto, as manchetes do dia 13 
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de agosto de 2011 são referentes a assuntos que ocorreram provavelmente no período 

entre 19h à 21h, pois nesse espaço temporal não tem edição do programa Notícia na 

Hora Certa, pois às 19h tem o programa Correspondente Ipiranga e às 20h tem o 

programa obrigatório A Voz do Brasil. Então se justifica a apresentação de quatro 

manchetes e não três, ao contrário do que defende Chagas (2011).  

O que se refere ao critério noticiável da primeira manchete, que fala sobre o 

festival de gramado transmitido pela rádio gaúcho, é a da concorrência, pois é um valor 

que segundo Traquina (2005), gera incômodo a outras emissoras, porque de certa forma 

dá exclusividade a emissora Rádio Gaúcha. No segundo caso, o valor é o da 

notoriedade, pois o ator do acontecimento, prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab é o 

que leva o grau de importância da manchete.  E por último, no caso da terceira e quarta 

manchete, o valor-notícia de mais impacto é o conflito, pois fala dos tiros que ocorreram 

em um assalto e deixou duas pessoas feridas e das vítimas de homicídio no estado. E 

como diz Parada (2000), a violência física ou psicológica que representa a importância 

da “quebra” do normal é considerado critério noticioso. E ainda na quarta manchete 

pode-se classificar como critério de atualidade, pois aponta um índice do final de 

semana que também serve de alerta à população gaúcha.  
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Considerações finais 
 

Nesta etapa conclusiva é importante considerar que a pesquisa partiu de analisar 

apenas os critérios noticiosos utilizados no programa Notícia na Hora Certa, porém, no 

decorrer do trabalho ampliou-se para uma análise do conteúdo produzido na síntese 

noticiosa. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi compreender as estratégias na 

rotina produtiva do noticiário. Também foram analisados os valores noticiáveis 

empregados nas notícias, notas radiofônicas e manchetes do programa veiculado pela 

emissora, Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Além disso, foram identificados os gêneros, 

separadamente, nas edições estudadas e também as táticas utilizadas para fidelizar os 

ouvintes. Outro aspecto caracterizado no programa, é a polifonia de discursos, resulta 

em s ruma marca do programa, sendo assim uma particularidade do programa. 

Ao analisar as estratégias de produção estabelecida para criar vínculo entre 

emissores e receptores foi possíveil identificar algumas marcas e vestígios no roteiro da 

síntese noticiosa. Assim, foi caracterizada na entonação de voz, uma marca da oralidade 

como recorrente em todas as edições analisadas. Além disso, nota-se os valores-notícia 

mais encontrados como o da atualidade, o do interesse, da notoriedade e também  o da 

relevância. Outro aspecto importante observado durante a pesquisa foi a padronização 

de três editorias principais: economia, geral e política. Pelo menos duas, das três se 

fizeram presentes nos quatro programas estudados.  

 Como disse Chagas, em entrevista, a referência do público-alvo como norteador 

das informações veiculadas na emissora foi identificada. Isso quer dizer que a 

importância dos ouvintes, situados na classe com poder aquisitivo favorável, é levada 

em consideração para produção e apresentação das informações.  Dessa maneira, as 

notas radiofônicas, notícias e manchetes do programa são feitas com linguagem simples 

e de compreensão para todos que ouvem o veículo, porém fica evidente que as editorias 

de política e economia prevalecem na síntese, dando atenção principal ao público-alvo 

da emissora. Isso comprova que o uso das categorias escolhidas para análise são 

utilizadas como ações produtivas para criar aproximação com os receptores. Também se 

caracterizou que o programa analisado vem constantemente buscando fidelizar o seu 

público, trazendo características próprias e singulares em relação a outros noticiários. 

Com isso, pode-se citar a vinheta do “hora cheia”, esse elemento é uma marca 

consagrada do programa, pois a inserção da vinheta: notícia na hora certa, no sinal “x” 

horas dá credibilidade, deixando ele singularmente (re) conhecido dos ouvintes da 
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síntese noticiosa.   Esse efeito sonoro facilita a ideia de um ambiente imaginário para o 

ouvinte, criando identidade própria a síntese noticiosa.  

Verificou-se por meio deste estudo que o dinamismo e a padronização no 

formato do programa Notícia na Hora Certa são garantidos pelos editores em cada hora 

cheia, porém na última edição analisada o quadro do mercado financeiro não foi 

apresentado.  O programa possui um caráter jornalístico informativo consagrado dentro 

do rádio gaúcho e também da emissora Rádio Gaúcha.  

O presente trabalho também evidenciou que o meio de comunicação rádio 

mantém sua posição de destaque dentro das outras mídias.  O alcance e a relevância na 

participação na vida e na sociedade contribuem para a formação de cidadania e 

educação. Com isso, as informações, prestações de serviços e principalmente a 

atualização resumida da última hora consagram o programa Notícia na Hora Certa, 

como cenário do fazer jornalístico.  

Para o campo do radiojornalismo a pesquisa contribui para entender os processos 

de produção do programa Notícia na Hora Certa com profundidade, o que possibilitou 

perceber a legitimação em especial para compreender as estratégias de produção 

midiáticas que visam constituir identificação com a audiência.   
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ANEXO 1- ROTEIRO DE PERGUNTAS FEITO AO EDITOR DO 

PROGRAMA ANALISADO, ARTUR LUIZ DA SILVEIRA CHAGAS 

 
* O programa existe desde quando? Idade 

* Quantas pessoas trabalham na produção do programa? 

* É dividido por turnos/equipes? 

* Tem equipe de repórteres que trabalham nas ruas procurando notícias?  

* Como chegam os acontecimentos até aqui, vem da rua? De outros meios de 

comunicação? De fontes? Release da imprensa? 

* Como são feitas as escolhas para o que será noticiado ou não? 

* Existe algum critério noticioso que é levado mais em conta do que os outros? 

* Se fala de uma noticia em mais de uma edição quando é um assunto pertinente? 

 * Tem quantas edições diárias? 

* A produção nunca para? 

* Qual a primeira coisa que se faz quando se chegam à redação do programa notícia na 

hora certa? E quando saem? 

 * Checam emails? 

* O programa já passou por algum tipo de modificação, por causa da Rádio Gaúcha? 

* Quando não têm a edição das 20 horas (por exemplo), os acontecimentos se 

acumulam. Qual o critério de hierarquia então?  

* Em todas as edições existe o “direto da redação”? 

* Em todas as edições existe a “previsão do tempo”? 

* As notas radiofônicas são compostas apenas do Lead, ou algumas tem informações                     

extras?  

* Nas edições do N.H.C, existe comentários por  parte dos apresentadores/locutores? 

* Existem funções especificas, por exemplo, produtores só produzem e apresentadores 

só apresentam? 

 * Quais critérios noticiosos acham que usam? Quais acham pertinentes?  
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ANEXO 2- ROTEIRO   

PROGRAMA NHC 7H 
Segunda-Feira - 04/07/2011 

HORÁRIO: 07:00:00 
DURAÇÃO: 00:02:00 

 
 

LOC - CREMERS./ Notícia na Hora certa.// 
 
LOC - No sinal, SETE horas.// 
 
TÉC - RODA ABERTURA - CUT 72007 - 7 SEG 
 
LOC - Estados gastaram 12 bilhões de reais da saúde em 
outras áreas, entre 2004 e 2008.// 
 
Concursos com inscrições abertas oferecem mais de 16 mil 
vagas em todo o Brasil.// 
 
Corpo do ex-presidente Itamar Franco será levado hoje para 
Belo Horizonte./ Dilma Rousseff participa das últimas 
homenagens.//  
 
Bolsa de Tóquio fecha em alta./ Européias operam 
indefinidas.// 
 
LOC - TRÊS graus e OITO décimos./ Tempo bom em Porto 
Alegre./ A semana começa com temperaturas negativas e 
previsão de geada em grande parte do estado.// 
 
CIT - Cremers entrou com ação judicial para que o IPÊ 
inclua a hemodiálise contínua em sua tabela./ O 
procedimento é essencial para sobrevivência de pacientes 
renais internados em Unidades de Tratamento Intensivo./ 
Cremers, não se faz saúde sem médicos.// 
 
LOC - Cresce a concentração de supermercados no Brasil./ As 
cinco maiores redes de supermercados do país têm aumentado 
a participação no setor durante os últimos anos./ Juntos, 
esses grupos faturaram mais de 93 bilhões de reais em 2010, 
o equivalente a 46 por cento das receitas das empresas que 
atuam no segmento./ Em 2004, o percentual era de 40 por 
cento, segundo pesquisa feita com base nos dados 
daAssociação Brasileira de Supermercados.// 
 
TÉC - RODA VINHETA DIRETO DA REDAÇÃO - CUT 72010 - 4 SEG 
 
LOC - Madrugada registra temperaturas negativas no 
Estado.// 
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TÉC - (PAULO LEDUR - AO VIVO) Pelo menos 15 cidades gaúchas 
registram temperaturas negativas neste início de manhã./ 
Segundo as estações do IMET, faz QUATRO graus abaixo de 
ZERO em São José dos Ausentes./ A mesma temperatura é 
registrada em Quaraí./ Em Vacaria TRÊS graus e TRÊS décimos 
negativos e em Bagé faz UM vírgula SEIS grau negativo.// 
 
LOC - Temperaturas abaixo de zero também em Don Pedrito, 
Lagoa Vermelha, São Gabriel, Erechim, Santana do 
Livramento, Santa Rosa, Alegrete, Soledade, Santiago, Passo 
Fundo e Uruguaiana.// 
 
LOC - Cremers, não se faz saúde sem médicos./  Notícia na 
Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sat às NOVE horas.// 
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ANEXO 3- ROTEIRO 

 

PROGRAMA NHC - 12H 
Quarta-Feira - 20/07/2011 

HORÁRIO: 12:00:00 
DURAÇÃO: 00:02:00 

 
 

LOC - Cremers./ Notícia na Hora certa.// 
 
LOC - No sinal, meio-dia.// 
 
TÉC - RODA ABERTURA /ARQUIVO: CUT: 72007 - 00:00:07 
 
LOC - Chuva causa deslizamento de terra que atinge casas no 
bairro Piratini em Gramado./ Oito famílias foram levadas ao 
ginásio municipal./ 
 
- BR-116 tem queda de árvores na região do Ninho das Águias 
em Nova Petrópolis./ 
 
- Chuva é forte em cidades do norte, noroeste e da Serra 
gaúcha./ Santo Augusto registra mais de 100 milímetros./ 
 
- Choveu 60 milímetros em Palmeira das Missões, 85 em Passo 
Fundo e 49 em Gramado./ 
 
- Mau tempo continua amanhã./ Na sexta, pode fazer zero 
grau no estado./ 
 
- Levantamento da Serasa mostra que brasileiro está 
passando mais cheque sem fundos./ Total de cheques 
devolvidos no primeiro semestre foi o maior em dois anos.// 
 
LOC - ... graus e ... décimos./ Chove em Porto Alegre./ O 
estado ainda terá chuva nesta tarde.// 
 
CIT - CREMERS PERGUNTA./ POR QUE O CONGRESSO NÃO VOTA A 
EMENDA VINTE E NOVE, QUE LIBERA VERBAS PARA A SAÚDE? SERÁ 
QUE O GOVERNO QUER OBRIGAR A POPULAÇÃO A ACEITAR UMA NOVA 
CPMF? CREMERS, NÃO SE FAZ SAÚDE SEM MÉDICOS.// 
 
LOC - Mercado financeiro./ A Bovespa opera em alta de zero 
vírgula 20 por cento./ O dólar comercial em baixa é vendido 
a um real e 56 centavos.// 
 
TÉC - RODA VINHETA DIRETO DA REDAÇÃO /ARQUIVO: CUT: 72010 - 
00:00:04 
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LOC - Bombeiros procuram idoso desaparecido de São Pedro do 
Sul, na região central do Estado./ 
 
TÉC - DENISE VIVO 
 
LOC - O hospital São Sebastião Mártir sofreu intervenção da 
prefeitura de Venâncio Aires./ O motivo são os problemas 
financeiros, como atraso de salários dos servidores./ Além 
disso, há dois meses não são realizadas cirurgias 
eletivas.// 
 
LOC - Cremers, não se faz saúde sem médicos./ Notícia na 
Hora certa volta na rede gaúcha sat às duas horas.// 
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ANEXO 4- ROTEIRO 

PROGRAMA NHC - 15H 
Quinta-Feira - 28/07/2011 

HORÁRIO: 15:00:00 
DURAÇÃO: 00:02:00 

 
 

LOC - Cremers./ Notícia na Hora certa.// 
 
LOC - No sinal, três horas.// 
 
TÉC - RODA ABERTURA /ARQUIVO: CUT: 72007 - 00:00:07 
 
LOC - Justiça Federal determina que INSS admita ingresso na 
Previdência Social para indias Kaingang a partir dos 14 
anos./  
 
- Aviação doméstica brasileira cresce 19 por cento nos seis 
primeiros meses do ano, sobre mesmo período de 2010./  
 
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova registro 
de novo medicamento mais eficaz contra a hepatite C./ É o 
Boceprevir, que aumenta de 40 para 60 por cento a chance de 
cura da doença do tipo UM./  
 
LOC - 18 graus./ Tempo instável em Porto Alegre./ Ainda vai 
chover no oeste, centro, sul e leste do estado.// 
 
CIT - CREMERS PROTESTA CONTRA EXCESSO DE FORÇA POLICIAL NA 
PRISÃO DE MÉDICO EM SÃO LEOPOLDO./ O CREMERS TAMBÉM 
INVESTIGA O CASO, MAS SEM EXPOSIÇÃO PÚBLICA DO ACUSADO 
ANTES DE JULGAMENTO E COMPROVAÇÃO DE CULPA./ CREMERS, NÃO 
SE FAZ SAÚDE SEM MÉDICOS.// 
 
LOC - No mercado financeiro, o dólar em alta é cotado a Um 
Real e 56 centavos./ A Bovespa opera em alta de Um vírgula 
18 por cento./// 
 
 
LOC - A Justiça de Minas Gerais afastou a juíza suspeita de 
tentar vender um habeas corpus ao ex-goleiro Bruno./ Maria 
José Starling é acusada por Bruno de negociar por um milhão 
e meio de Reais a liberdade dele./ Bruno está preso há 
quase um ano na Penitenciária de Segurança Máxima de 
Contagem, em Minas Gerais, sob acusação de participar do 
desaparecimento da modelo Eliza Samudio com quem teria tido 
um filho.////// 
 
TÉC - RODA VINHETA DIRETO DA REDAÇÃO /ARQUIVO: CUT: 72010 - 
00:00:04 
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LOC - ONU arrecada mais de 250 milhões de dólares em oito 
dias para combater fome na África./ 
 
TÉC - ARTUR AO VIVO 
 
O Programa Mundial de Alimentos arrecadou, no total, 252 
milhões de dólares para combater a seca e a fome no Chifre 
da África desde que a ONU declarou estado de crise em duas 
regiões do sul da Somália no último dia 20 de julho./ Além 
dos doadores tradicionais, a Organização ressalta que 
países emergentes como Brasil, Arábia Saudita e nações do 
Oriente Médio realizaram um esforço significativo para 
contribuir à luta contra a fome./ A seca que castiga o 
Chifre da África -a pior na região nos últimos 60 anos, 
segundo a ONU prejudica 11 milhões de pessoas./ da Central 
de Jornalismo, Artur Chagas.//// 
 
LOC - Cremers, não se faz saúde sem médicos./ Notícia na 
Hora certa volta na rede gaúcha sat às quatro horas.// 
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ANEXO 5- ROTEIRO 

PROGRAMA NHC - 21 H 
Sábado - 13/08/2011 
HORÁRIO: 21:00:00 
DURAÇÃO: 00:02:00 

 
 

LOC - Unimed-RS./ Notícia na Hora Certa.// 
 
LOC - No sinal, nove horas./ 
 
TÉC - RODA ABERTURA - CUT 72007 - 7 SEG 
 
LOC - Festival de Cinema de Gramado inicia neste momento em 
Gramado./ Transmissão será feita ao vivo pela Rádio 
Gaúcha./ 
 
- Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, é escolhido 
presidente nacional do Partido Social Democrático./ 
 
- Tiroteio em assalto a loja deixa duas pessoas feridas em 
Campo Bom./ 
 
- Nove pessoas já foram vítimas de homicídio no Estado 
somente neste final de semana./  
 
LOC - 15 graus 5 décimos./ O dia dos pais será de tempo 
instável no Rio Grande do Sul./ As temperaturas não devem 
subir devido à previsão de vento forte.///  
 
CIT - O trabalho da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e 
de seus médicos cooperados contribui para que a Unimed seja 
o melhor Plano de Saúde do Estado./// 
 
LOC - Será realizada neste domingo a operação para remover 
o navio encalhado no Cais Navegantes, na Capital./ A 
embarcação veio de Hamburgo, na Alemanha, com um 
carregamento de 14 mil toneladas de cloreto de potássio./ 
Ele atracaria junto ao Cais quando saiu do canal em direção 
à Ilha do Pavão./ Um inquérito foi aberto para averiguar o 
caso./ O resultado deve estar pronto em 90 dias./ A Marinha 
ainda não emitiu nota oficial sobre o ocorrido./// 
 
TÉC - RODA VINHETA DIRETO DA REDAÇÃO - CUT 72010 - 4 SEG 
 
LOC - Rio Grande do Sul tem o maior índice de vacinação 
contra a paralisia infantil do país./// 
 
TÉC - PEDRO AO VIVO 
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Dados da Secretaria Estadual de Saúde indicam que 65 por 
cento da meta de imunização foi cumprida./ O percentual 
deve aumentar mais nos próximos dias, pois nem todas as 
secretarias municipais incluíram os dados no sistema./Hoje 
foi o último dia de vacinação contra o sarampo./ A 
imunização dessa doença já superou o índice de 96 por cento 
no Estado./// 
 
LOC - UNIMED-RS./ O melhor plano de saúde é viver./ O 
segundo melhor é Unimed./ Notícia na Hora certa volta na 
rede gaúcha sat às dez horas.// 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


