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RESUMO 

 

Este trabalho final de graduação tem o objetivo de verificar se os critérios de construção das 
notícias nos jornais impressos - A Palavra, O Guia e A Fonte – de São Sepé são norteados pelos 
critérios de noticiabilidade propostos nas teorias do jornalismo, assim como analisar a estrutura 
da notícia nesses veículos e se há influências externas na seleção das matérias. O trabalho traz 
uma descrição dos três jornais e constata que os valores-notícia são identificados na maioria das 
notícias analisadas. No entanto, foi possível perceber que os meios sofrem influências 
mercadológicas em São Sepé, sendo estas determinantes na seleção das notícias. Os três jornais 
também apresentam uma estrutura ainda deficiente no que diz respeito à construção dos textos 
informativos. Para realização desta análise foram utilizados os seguintes processos 
metodológicos: análise pontual das capas e contracapas das edições referentes aos três jornais, 
publicadas no mês de junho de 2006, e entrevista com proprietários e chefes das redações para 
melhor entendimento do processo de seleção e construção das notícias.        
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho a seguir trará uma descrição dos três meios de comunicação impressos atuantes 

no município de São Sepé, RS. Sua importância se dá a partir de identificar se a construção das 

notícias nos jornais A Palavra, O Guia e A Fonte são norteadas pelos critérios de noticiabilidade, 

propostos nas teorias do jornalismo. Para a realização dessa análise foi necessário descrever a 

estrutura das notícias e observar as influências que estas sofrem no contexto em que estão 

inseridas.  

O primeiro jornal em análise é A Palavra, o mais antigo, fundado em 21 de janeiro de 

1950. Além de São Sepé, o veículo abrange também os municípios de Vila Nova do Sul e 

Formigueiro. O jornal é bissemanal, com circulação nas quartas-feiras e aos sábados, com 

tiragem de 2 mil exemplares em todas as edições. O estabelecimento possui nove funcionários e a 

jornalista responsável é Viviane Pires.     

O jornal O Guia foi criado há sete anos, em 03 de outubro de 1998, por Luis Carlos 

Medeiros Machado e Alexandra Gonçalves Antunes. O veículo é bissemanal, com circulação nas 

terças e sextas-feiras. O meio de comunicação tem oito páginas e possui uma tiragem de mil 

exemplares. O veículo, que possui cinco funcionários, não possui jornalista responsável.     

Por último, o jornal A Fonte, que começou a circular em 23 de junho de 2001, foi fundado 

pelo radialista Luis Francisco Gressler Garcia, a empresária Márcia Halbesrtadt Garcia e a 

jornalista Alessandra Cavalheiro, responsável pelo jornal. O meio de comunicação é publicado 

aos sábados, com 20 páginas e uma tiragem de 2,2 mil exemplares. Além de São Sepé, o veículo 

abrange também as cidades de Formigueiro e Vila Nova do Sul. 

A cidade é considerada de pequeno porte, apresentando uma população de 

aproximadamente 24 mil habitantes, e comporta hoje três meios de comunicação impressos e 

duas emissoras de rádio no seu sistema comunicacional. Diante da grande oferta de veículos de 

informação na cidade, é possível perceber, então, a concorrência entre os veículos impressos, por 

abrangerem a população local e a microrregião, Vila Nova do Sul e Formigueiro. Essa 

concorrência pode ser exemplificada pelo ano de 2005, quando o jornal A Palavra, que está no 

mercado há mais de 50 anos, foi reestruturado, sendo modificado desde a logomarca e 

reportagem até o projeto gráfico e os profissionais.  

Desse modo, iniciou-se um aprimoramento nos meios de comunicação impressos em São 

Sepé. O Guia apostou em um novo projeto gráfico, no implemento de uma máquina de impressão 
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em off set e na divisão das edições por editorias. Em 2006, logo após o jornal A Palavra começar 

a publicar uma edição nas quartas-feiras, O Guia passou a circular duas vezes na semana. O 

terceiro veículo, A Fonte, conseqüentemente, também precisou atualizar parte do projeto gráfico, 

destinando um espaço para reportagens especiais e investindo em profissionais e infra-estrutura.   

Para a construção das análises a seguir, utilizou-se a seguinte metodologia: foram 

examinadas pontualmente as notícias de capa e contracapa das edições impressas dos três jornais 

no mês de junho de 2006. Durante a descrição da análise, serão observados se os critérios de 

construção das notícias são norteados pelos critérios de noticiabilidade propostos nas teorias do 

jornalismo, e, a partir disso, se esses critérios sofrem influências externas. Serão identificadas 

também a linha editorial dos veículos analisados e a estrutura das notícias. Tais análises foram 

possíveis através do estudo das bibliografias propostas nas orientações referentes ao trabalho 

final de graduação.  

Depois de examinadas as edições, foram realizadas entrevistas com os diretores e chefes 

de redação de cada veículo, a fim de resgatar um breve histórico dos meios de comunicação e 

estabelecer um paralelo com a análise que será descrita. Durante a entrevista, foram realizadas a 

seguintes perguntas: qual a linha editorial que o veículo adota? O que é notícia para meio? Qual a 

finalidade das reportagens especiais? Quais os critérios utilizados pelo jornal para a seleção das 

notícias? Há influências na seleção das notícias que serão veiculadas?  As respostas serão 

apresentadas em forma de texto no capítulo três. 

 Após uma breve apresentação dos objetivos e metodologia desse trabalho final de 

graduação, o capítulo dois apresenta o referencial teórico que permitiu a análise dos três meios de 

comunicação impressos de São Sepé, resgatando o histórico da imprensa gaúcha, o jornalismo no 

interior do Rio Grande do Sul, assim como os conceitos de fato, notícia e reportagem, além da 

estrutura da notícia e linguagem jornalística. No mesmo capítulo foi fundamental esclarecer a 

teoria dos critérios de noticiabilidade segundo o autor Nelson Traquina e, por fim, os fatores 

econômicos e políticos que intervém na construção das notícias nos veículos. 

 O terceiro capítulo traz uma caracterização da imprensa sepeense, relatando brevemente o 

histórico dos jornais A Palavra, O Guia e A Fonte, complementado pelas entrevistas realizadas 

com os proprietários e chefes de Redação dos meios.  

O capítulo quatro apresenta a descrição e o mapeamento dos critérios de noticiabilidade 

percebidos nos três veículos de comunicação, assim como a estrutura das notícias analisadas nas 
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capas e contracapas das edições do mês de junho dos jornais. O quinto capítulo trará a conclusão 

desse trabalho com os resultados encontrados durante a realização dessa pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Para o melhor compreender esta pesquisa, em que se pretende identificar se os critérios na 

construção das notícias nos objetos de estudo são norteados pelos valores-notícia, serão aplicados 

os conceitos sobre os seguintes assuntos abordados neste capítulo: notícia, reportagem, estrutura 

da notícia e uso da linguagem no jornalismo, conforme o autor Nilson Lage. Também foi preciso 

resgatar a teoria dos critérios de noticiabilidade, segundo o autor Nelson Traquina. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO JORNALISMO NO RIO GRANDE DO SUL 

  

Para melhor entendimento desse trabalho foi necessário resgatar brevemente a história do 

jornalismo interiorano no Rio Grande do Sul.  

Segundo Dornelles (2004, p.19-20), o primeiro jornal surgiu no estado em 1827, após o 

processo político que resultou na Revolução Farroupilha, e chamava-se O Diário de Porto 

Alegre. Durante os oito anos seguintes, foram lançados 32 jornais. As cidades de Pelotas e Rio 

Grande foram as pioneiras na imprensa do interior. Em 1851, Cândido Augusto Melo criou O 

Pelotense. Nessa época, poucos jornais eram diários, prevalecendo os trissemanários e os 

bissemanários. Seus objetivos eram políticos, e os textos doutrinários. 

Após a Guerra Civil de 1835, a atividade jornalística, que na época, nada mais era que um 

meio de difusão ideológica, sofre estagnação. Os jornais ainda existentes dependiam 

economicamente do Estado através de “auxílio” e “subsídio”. Em troca, o governo controlava a 

publicidade e a opinião pública.  

Em 1850, começaram a circular os pasquins no Rio Grande do Sul. Os periódicos eram 

compostos por críticas ao governo, manifestações e excessos de linguagem. Ficaram conhecidos 

por criar desavenças na comunidade e irritar as autoridades. Nessa mesma época aparece o 

“jornalismo político-partidário”, em que inúmeros proprietários de veículos de comunicação 

assumem cargos políticos. É nesse período que surgem as Redações.   

Os serviços de correios nas estradas possibilitaram a melhor distribuição dos jornais. 

Porém os leitores eram poucos em função da alta taxa de analfabetismo da época e o baixo poder 

aquisitivo. Os custos para a publicação dos periódicos também eram altos, e não visavam a 
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lucros, já que eram, na maioria, usados para formação da opinião pública e meios de articulação 

partidária.  

Em 1869, é lançado pelo Partido Liberal o jornal A Reforma, do qual o diretor era o líder 

do partido, Silveira Martins. Em seguida, surgiram ainda O Conservador, Diários de Pelotas, 

Diário de Rio grande e O Echo Sul. Os meios de comunicação faziam oposição à República 

Velha. Em contrapartida, o Partido Republicano também lançou diversos jornais, entre eles o 

Diário Popular, em Pelotas, que existe até hoje.  

A violência política através do jornal aumenta ainda mais após a Proclamação da 

República, com intuito de emudecer a oposição. A censura passou a ser praticada pela polícia nas 

Redações, fechando diversos jornais e prendendo outros tantos jornalistas.  

Na década de 10 as notícias surgem no jornalismo substituindo as matérias literárias, que 

na verdade nada mais eram que o ponto de vista de quem as escrevia. Nesse período os veículos 

começam a utilizar informações procedentes das agências de notícias internacionais, como 

Havas, Americana e Transocean.  

Na década de 30, com o Estado Novo, foi decretado o fechamento de diversos jornais, 

abolindo oficialmente o jornalismo político-partidário. Os periódicos que continuaram a existir 

tiveram de mudar sua linha editorial adaptando-se às normas do jornalismo noticioso. O objetivo 

desse era apenas de informar os acontecimentos. Esse jornalismo surgiu no Estado na metade do 

século 19, paralelo ao jornalismo literário, porém entrou em ascensão com o Correio do Povo, 

fundado em 1895. Os dois estilos são voltados à difusão de notícia e à discussão de temas atuais, 

não havendo ligação com o partidarismo. 

No início do século ainda era difícil de se falar em jornalismo noticioso. Mesmo os jornais 

se tornando “independentes, noticiosos e imparciais não conseguiram se desvencilhar dos 

partidos políticos e continuavam sustentando a campanha desse ou daquele político. A 

independência dos jornais dependia de fontes de financiamento, e, na época, elas eram muito 

limitadas” (DORNELLES, 2004, p.22). Sem ter como se sustentar, os veículos também não 

tinham autonomia editorial, em especial nos assuntos de política. O jornalismo noticioso se 

tornou possível apenas quando os periódicos se transformaram em empresas. 

O desenvolvimento dessas empresas só se tornou possível a partir de 1930. Nessa época, o 

Brasil passava pelo processo de industrialização, que aumentou o consumidor de jornais e 
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possibilitou os anúncios comerciais. Mesmo assim os jornais continuaram priorizando certos 

partidos e candidatos, porém não admitindo essa parcialidade.  

Esse desenvolvimento, no entanto, causou o declínio da impressa do interior e na grande 

imprensa da capital, no início da década de 50 e dos anos 60. O motivo principal era a má 

distribuição das publicidades.  

Somente nos anos 70 o jornalismo interiorano aboliu o gênero opinativo e o colunismo de 

suas páginas, substituindo-os por notícias. E os proprietários dos meios de comunicação 

começaram a procurar faculdades de jornalismo, o que qualificou a atividade. 

 

2.2 JORNALISMO INTERIORANO GAÚCHO 

 

De acordo com Dornelles (2004), o jornalismo de interior pode ser chamado também de 

“jornalismo comunitário”. Essa denominação é apropriada visto que em cidades do interior 

gaúcho o jornalismo é voltado aos anseios e fatos ligados à comunidade em que o meio de 

comunicação está inserido, e também “aos processos políticos responsáveis pelo fortalecimento 

da cidadania” (MELO apud DORNELLES, 2004, p.10). Logo, trabalha em prol do que a 

comunidade necessita, reivindica, representando e fortalecendo as identidades locais.  

 

Os jornalistas do interior não apenas observam os acontecimentos, mas participam e 
tomam decisões em praticamente todas as áreas que movimentam uma comunidade. 
Esse tipo de jornalismo do interior estabelece-se de acordo com a política de vizinhança, 
a solidariedade, o coletivismo, os valores, a moral, a fé religiosa, o respeito humano e a 
cultura de pequenas populações. (DORNELLES, 2004, p. 11). 

 

Os jornais do interior possuem proximidade com o leitor, principalmente em cidades de 

pequeno porte, onde a população se conhece, e os meios de comunicação representam a vóz desse 

povo. Dessa maneira, os veículos possuem a mesma identidade e representam nas páginas desses 

jornais informações as quais causam interesse.  

De acordo com Vieira (2004, p.122-123), “essa proximidade, que em principio representa 

um problema, é uma das principais potências de um jornalismo afastado das gramáticas 

redacionais e das formas que empobrecem a produção contemporânea”. Essas formas e 

gramáticas, citadas pelo autor, nada mais são do que textos trabalhados através de uma 

“especialização gramaticalizada” com objetivo de consolidar rotinas em jornais dos grandes 
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centros. No interior, os manuais dos grandes veículos são adotados como exemplos nas 

Redações. Porém nesses pequenos veículos libertar-se dessas regras é possível, pois pela 

proximidade do emissor e receptor as “demandas estão mais visíveis”. Para exemplificar, Vieira 

(2004) esclarece que os repórteres são conhecidos na comunidade, logo possuem maior 

responsabilidade que o da grande imprensa, que não convivem diretamente com o público leitor. 

Se os textos possuem uma repercussão boa ele irá obter prestígio, se não, pode complicar sua 

convivência nessa sociedade. Outro ponto ressaltado por Vieira (2004) é de que os jornais do 

interior representam a primeira leitura dessa comunidade onde estão inseridos, enquanto veículos 

de centros maiores, de abrangência estadual e nacional, virão em segundo lugar para os leitores 

desse contexto. 

 

2.3 A NOTÍCIA, O FATO E A REPORTAGEM 

 

Acontecimento e fato serão tratados como sinônimos neste estudo. O fato é elemento 

básico e fundamental para construção da notícia. É representado pela novidade, seja ela boa ou 

má, e o imediato real. Um exemplo de “fato” principal é a morte de um presidente.  

 Segundo Lage (1979, p.26), a notícia é definida “como o relato de uma série de fatos a 

partir do fato mais importante, e este, de seu aspecto mais importante”. Por exemplo, a morte de 

uma autoridade é o fato principal e mais importante e relevante ao público. Como, onde e por que 

ocorreu essa morte são fatos ligados ao primeiro. Portanto, a união do fato principal e dos 

secundários é o que caracteriza a notícia.   

A notícia é relacionada aos critérios de importância e interesse público, os quais são 

definidos por valores ligados ao contexto social em que estão inseridos emissor e receptor. 

Portanto, para o acontecimento ser considerado notícia, deve representar relevância no espaço e 

tempo do público que vai consumir esse produto jornalístico. 

É partindo dessa análise que o autor aprofunda o conceito de que a notícia é um reflexo do 

que acontece na sociedade de um modo geral, e que está a nas mãos de quem a escreve saber se o 

acontecimento é importante, relatar a verdade do que acontece e do que é dito pelas fontes.  

 

A notícia trata das aparências do mundo. Conceitos que expressam subjetividade estão 
excluídos: não é notícia o que alguém, pensou, imaginou, concebeu, sonhou, mas o que 
alguém disse, propôs, relatou ou confessou. É também axiomática, isto é, se afirma 
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como verdadeira: não argumenta, não constrói silogismos, não conclui nem sustenta 
hipóteses. O que não é verdade, numa notícia, é fraude ou erro. (LAGE, 2004, p.25)  

 

Mesmo que construídas lado a lado nas redações, a notícia se diferencia da reportagem. 

Esta última não está relacionada a novos fatos, mas sim a uma atualização e complementação 

desses. O gênero exige acrescentar novas informações, dar continuidade aos fatos, fazer o 

levantamento de um assunto determinado por um enfoque e planejamento que obedece a uma 

linha editorial. Caracteriza-se, ainda, por investigar as causas e antecedentes de fatos já 

divulgados, esclarece e produz versões da realidade, aborda assuntos diversos que não os 

acontecimentos diários, e refere-se, muitas vezes, a assuntos curiosos e relevantes ao consumidor.  

O estilo da reportagem é menos rígido que o da notícia e varia de acordo com o meio de 

comunicação, o tema, e o público, segundo Lage (2004).  O gênero possui mais liberdade, 

podendo dispor as informações que serão narradas na ordem decrescente de importância. A 

linguagem também é livre, permitindo a adoção de algumas técnicas literárias na construção do 

texto. 

  

2.4 ESTRUTURA DA NOTÍCIA   

 

Após a breve definição de notícia e reportagem, foi possível observar os critérios ou 

regras para construção da notícia. Para isso é necessário antes esclarecer as três fases de 

construção da notícia, de acordo com Lage (2004, p.21): a primeira é a de “seleção dos eventos”, 

em que esses devem ser escolhidos segundo a importância dos acontecimentos.  A segunda fase é 

a “ordenação dos eventos”, ou seja, o fato mais importante é contado primeiro, e assim 

sucessivamente. E o terceiro a “nomeação”, em que há obrigações e um certo cuidado na 

atribuição de nomes aos assuntos, ou seja, o redator necessita ter especificidade ao denominar os 

acontecimentos, de modo que o leitor entenda o que é transmitido. Por exemplo: “Corpo seria 

pouco específico no contexto; defunto retiraria um tanto da dramaticidade que o cidadão atônito 

pretende transmitir; presunto o desqualificaria socialmente, na ótica do interlocutor.” (LAGE, 

2004, p. 21 – 22). 

Para a construção das notícias é necessária a utilização de algumas restrições pragmáticas 

que facilitam a leitura do texto. Entre elas, a limitação do código lingüístico, reduzindo o número 
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de palavras, expressões e regras gramaticais. Ou seja, a simplificação e objetividade da 

mensagem para facilitar o fluxo de informação veiculada.  

Há também a obrigatoriedade do uso da terceira pessoa para redigir o texto jornalístico. 

Lage (2004) explica isso partindo do modelo de comunicação onde o jornalista é apenas um canal 

que codifica para o público a mensagem emitida por uma fonte. O destinatário é plural, incerto, 

porém atuante. E as fontes e os receptores estão inseridos no meio social. A partir de tais 

conclusões, o autor explica que “a retórica da notícia é referencial, por definição” (LAGE, 2004, 

p.25), ou seja, relativa a tudo que é externo ao emissor e ao receptor.  Portanto, o modo verbal 

correto para a construção da notícia é o indicativo.  

O autor ressalta, ainda, a importância da precisão nas informações. É, sempre que 

possível, necessário informar quantidades, horários, distancias, números, entre outros, no texto. 

Dados precisos dão idéia de realidade à notícia. 

 Deve-se também evitar em textos jornalísticos o uso de adjetivos. O que é belo para quem 

escreve, por exemplo, pode não ser belo para o leitor. “E, quando se tem que lidar com grandezas 

as quais não há referencial de consenso, torna-se conveniente utilizar comparações(...)Por 

exemplo, a usina é capaz de abastecer uma cidade de 50 mil habitantes”(LAGE, 2004, p.26). Já 

que a informação não é destinada a técnicos especializados naquele assunto, mas sim ao um 

público geral, as comparações ajudam a dar idéia do que se está falando. 

 A notícia é dividida em duas partes: o lead e a documentação. O lead é o primeiro 

parágrafo da notícia no jornal impresso, é onde deve conter as seguintes informações: “quem, o 

que, quando, onde, como, por que e para quê” (LAGE, 2004, p.27). A documentação é 

identificada como complemento do lead, que detalha e adiciona informações ao primeiro 

parágrafo.  

 Para estruturar a notícia no jornalismo impresso, Lage (2004) explica como os leads e as 

documentações são organizados nos textos comumente. De acordo com ele, há inúmeros leads, 

dos quais o mais importante é o primeiro. O segundo parágrafo passou a ser chamado de sublead, 

o que complementa e é substancial ao lead, o seja, o segundo mais importante. 
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2.5 LINGUAGEM JORNALÍSTICA 

 

A linguagem utilizada na construção das notícias é definida, segundo Lage (2001), a partir 

de três etapas: os registros da linguagem, o processo de comunicação e os compromissos 

ideológicos. 

Na primeira, o autor esclarece que o jornalista ao redigir o texto necessita utilizar um 

vocabulário que esteja dentro dos limites formais da língua portuguesa e possíveis no registro 

coloquial. Tendo em vista que o jornalismo pretende divulgar a informação em escala industrial e 

de forma instantânea atendendo a todas as classes sociais. Tanto o leitor mais instruído quanto o 

menos, tendem a prestar mais atenção no texto objetivo e informativo, permitindo o rápido 

entendimento e maior expressividade.  A linguagem, portanto, é um consenso entre a norma 

formal e a coloquial, não valorizando o erro que poderia ferir a norma gramatical da língua 

portuguesa. 

Já o processo de comunicação define o texto jornalístico como referencial, isto é, 

apresenta fatos relativos ao mundo exterior do emissor e receptor, caracterizando-se pelo uso 

obrigatório da terceira pessoa. A linguagem jornalística dá conta de apresentar ao leitor, 

espectador ou ouvinte “transformações, deslocamentos ou enunciações (a notícia), ou se 

formulam a partir de acontecimentos (a reportagem interpretativa, o artigo).” (LAGE, 2001, 

p.39), sendo assim informativa e utilizando de definições de termos apenas para compreensão do 

conteúdo. Diferente, por exemplo, da linguagem didática que se estabelece por conceituar e 

explicar dos itens.  A informação em jornalismo é destinada a um número incerto de receptores, 

por isso devem ser eliminados os usos de adjetivos e avaliações subjetivas. O correto é substituir 

essas expressões por dados que permitam o próprio leitor avaliar. Enunciados concretos, 

objetivos e referencias divulgando informações como, nome inteiro, local e hora exatos, números, 

mesmo que comparativos, contribuem para dar verossimilhança aos acontecimentos. 

Os compromissos ideológicos se dão a partir de que o jornalismo se faz de questões 

ideológicas dentro de uma sociedade com valores históricos. O idioma é, assim, a maior 

identidade cultural em países periféricos como o Brasil. A expressividade da informação se dá no 

uso coloquial, porém correto, da língua, usado habitualmente pelo brasileiro. A utilização dessa 

linguagem jornalística é preestabelecida pela sociedade, e busca a expressão mais precisa, clara e 

concreta para a construção da informação. Lage exemplifica a construção ideológica da notícia 
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através da maneira pela qual o repórter organiza as informações segundo o que é estabelecido e 

que melhor será compreendido por todos. No caso dos eufemismos, é preferível a utilização de 

greve ao invés de paralisação de trabalho, ou de doação e não empréstimo a fundo perdido. 

Esclarece que as metáforas usadas no texto jornalístico se distingue em diferentes abordagens. É 

exemplo disso o uso da palavra agressividade em política, que pode representar luta partidária, 

batalha parlamentar e campanha eleitoral. Enquanto que em uma matéria de esporte a 

agressividade é regulamentada, no sentido de que essa realidade detém regras e leis que não 

mudam em qualquer condição de poder ou prestígio e recurso financeiro do adversário. Esse 

plano do esporte estimula a revolta, une os povos, e convence da necessidade e a desobrigação 

das regras da sociedade.   

 

2.6 OS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

  

Os valores-notícia são fundamentais na construção do jornalismo. Traquina (2005, p.63), 

define a os critérios de noticiabilidade como “o conjunto de valores-notícia que determinam se 

um acontecimento, ou assunto é susceptível de se tornar notícia”. Ou seja, é o discernimento que 

os jornalistas utilizam para selecionar os acontecimentos que serão notícia. Portanto,  

 

Servem de “óculos” para ver o mundo e para o construir. Sublinhamos, como o 
historiador Mitchell Stephens, as “qualidades duradouras” do que é notícia ao longo do 
tempo: o insólito, o extraordinário, o catastrófico, a guerra, a violência, a morte, a 
celebridade. Mas os valores notícia não são imutáveis, com mudanças de uma época 
histórica para outra, com sensibilidades diversas de uma localidade para outra, com 
destaques diversos de uma empresa jornalística para outra, tendo em conta as políticas 
editoriais. As definições do que é notícia estão inseridas historicamente e a definição da 
noticiabilidade de um acontecimento ou de um assunto implica um esboço da 
compreensão contemporânea do significado dos acontecimentos como regras do 
comportamento humano e institucional. (TRAQUINA, 2005, p. 95) 

      

 Foi no século XVII que as idéias básicas de valores-notícia começaram a surgir. As 

“folhas volantes”, criadas na Europa, eram a promessa pré-moderna do jornal. Diferente de um 

jornal diário, a periodicidade das publicações era irregular, e elas apresentavam apenas um tema. 

“Na era das ‘folhas volantes’, milagres, abominações, catástrofes, acontecimentos bizarros foram 

as primeiras ocorrências tratadas nos dias que antecedem os jornais” (TRAQUINA, 2005, p. 64). 

A maioria das notícias era dedicada a temas insólitos, ou seja, que causavam “o maior espanto, a 

mais profunda maravilha, a maior surpresa” (TRAQUINA, 2005, p. 65). Os assassinatos, ou 
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temas relacionados a figuras da realeza, sociedade, ou ainda acontecimentos que fugiam aos 

interesses locais também eram considerados notícia. 

 No século XIX, entre os anos 30 e 40, já é possível perceber mudanças nos critérios de 

noticiabilidade. “Nos Estados Unidos, onde Benjamim H. Day lança o New York Sun, e na 

França, onde Emile Girardin lança La Press, começa um novo jornalismo” (TRAQUINA 2005, 

p.67). O primeiro jornal adotou uma linha editorial voltada ao público menos letrado, com 

assuntos diversos que pretendiam despertar o interesse público como informações comerciais, 

políticas, econômicas, conflitos militares artigos assim como as notícias sensacionalistas, que 

relatavam tragédias, escândalos, entre outros, mas que agradava os leitores. Segundo Traquina 

(2005, p.67), diariamente eram vendidos 30 mil exemplares do jornal, após quatro anos do seu 

lançamento. 

 Nos anos 70, um estudo realizado pelo o americano, Herbert Gans, nos principais 

telejornais e duas revistas norte-americanas, revelou que novamente os critérios de 

noticiabilidade haviam sofrido alterações no campo jornalístico. Os dados constatados por Gans 

são traduzidos por Traquina: assuntos relacionados ao governo foram os mais noticiados durante 

o período de análise; em segundo assuntos relacionados a crimes, escândalos e investigações. É, 

portanto, visível a configuração do sistema comunicacional diante dos valores-notícia. Desde 

quando ainda nem existiam os jornais, temas que causam comoção, choque, ou que tragam à tona 

a vida das pessoas, assim como as ações contra o governo, são as pautas de maior enfoque no 

jornalismo.  

 Com embasamento nas referências de Johan Galtung e Marie Holmboe Ruge 

(1965/1993); os investigadores canadenses Richard Ericson, Patrícia Baranek, e Janet Chan; e 

ainda o acadêmico italiano Mauro Wolf; entre outros, Traquina (2005, p.77) evidencia em seu 

estudo a separação dos valores-notícia em duas categorias: os valores-notícia de seleção e os 

valores-notícia de construção.  

 Os valores-notícia de seleção consistem na escolha dos jornalistas por determinados 

acontecimentos, e o que é selecionado para ser transformado em notícia ao invés de outros. São 

divididos em: os critérios substantivos, que são aqueles avaliados segundo a importância do 

acontecimento e o interesse que esse tem como notícia; e os critérios contextuais, os quais levam 

em conta o contexto que o veículo, onde a notícia será publicada, está inserido. 
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 Os valores-notícia de seleção, propostos nos critérios substantivos, citados por Traquina 

(2005) são: morte, notoriedade, proximidade, relevância, novidade, tempo, notabilidade, 

inesperado, conflito ou  controvérsia, infração e escândalo.    

O primeiro deles é a morte. “Onde há morte, há jornalistas” (TRAQUINA, 2005, p. 79). 

Tudo aquilo que rende boas histórias, mesmo que elas sejam baseadas em assassinatos, guerras, 

entre outros, serão pautas. A reflexão do autor explicita que “a morte é um valor-notícia 

fundamental para essa comunidade interpretativa e uma razão que explica o negativismo do 

mundo jornalístico que é apresentado diariamente nas páginas do jornal” (TRAQUINA, 2005, p. 

79).  

O próximo critério é o da notoriedade, em que o assunto de enfoque é o “ator principal do 

acontecimento” (TRAQUINA, 2005, p.79), políticos, personalidades do mundo artístico, pessoas 

de “elite” será veiculado como de interesse público. Mesmo que a informação referente a esse 

ator não corresponda a alguma mudança na vida dos leitores. 

A proximidade das informações é outro ponto relatado por Traquina. Quanto mais 

próximo o acontecimento estiver do veículo, mais importância ele terá nos meios de 

comunicação. Isso não quer dizer que notícias como, por exemplo, o ataque às torres gêmeas 

World Trade Center e ao pentágono não sejam de importância para os estados Brasileiros. É aí 

que podemos discutir o critério da relevância dos temas abordados nos meios de comunicação.   

Essa relevância que a notícia tem diante público é mais um dos valores-notícia propostos 

no estudo. Os assuntos devem causar impacto à vida das pessoas, ou ainda sobre um país, a 

nação, esclarecer que os acontecimentos são importantes. Por esse motivo, notícias de terrorismo, 

por exemplo, mesmo não afetando diretamente o Brasil, têm importância em serem explanadas. 

A novidade, ou “o furo”, o inusitado, são pautas sempre presentes nas redações. A 

continuidade é um elemento importante na comunicação. É necessário que o jornalista traga 

dados novos para a continuidade da matéria. O levar adiante as informações é o ponto que 

Traquina analisa como uma grande dificuldade do veículo. Segundo o autor, a “comunidade 

jornalística é sensível à última vez” (TRAQUINA, 2005, p.81), isto é, que o jornalista acaba a 

investigação em um ponto exato, de onde poderia render mais informações.  

O critério do tempo assume maneiras diferentes. São levados em conta os valores 

atualidade dos fatos, os acontecimentos que marcaram época que depois de anos relembrados, as 

datas importantes, a continuidade e o desenrolar dos fatos, serão sempre “ganchos” da notícia.  
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O valor-notícia da notabilidade refere-se como “a qualidade de ser visível, de ser 

tangível” (TRAQUINA, 2005, p. 82). Os registros de notabilidade podem ser descritos na 

quantidade de pessoas envolvidas em um fato. Ou ainda, através da inversão, tudo que foge ao 

normal, o insólito, é notícia. A falha, os acidentes, o excesso e a escassez geram efeitos de 

notabilidade no público. O inesperado é também um exemplo que pode ser descrito junto a 

notabilidades dos fatos. Surpreender e alterar a rotina do leitor, seja com “boas ou más” notícias, 

são critérios de importância que são adotados na noticiabilidade.  

Segundo o autor, “outro valor-notícia fundamental é o conflito e a controvérsia, isto é, a 

violência física ou simbólica” (TRAQUINA, 2005, p.85), remete à sociedade. É também 

causador de espanto e foge ao convencional. 

 

Na política, certamente, a violência representa uma quebra do normal: por exemplo, é 
notícia a cena de deputados em luta física em vez de uma luta verbal. Num país 
democrático, a violência política é julgada ‘invulgar’, um desvio da norma. (...) E 
representa assim uma ruptura fundamental na ordem social (TRAQUINA, 2005, p.84-
85).  
 

Pode-se constatar que, além do impacto, acontecimentos desse gênero causariam um 

reflexo negativo na sociedade, diferenciando quem está dentro e fora dela. O exemplo da briga de 

deputados reflete ainda uma quebra do normal, em que os representantes do povo no governo, 

que deveriam ser democráticos e diplomáticos, rompem essa cultura estabelecida.    

Toda a infração e o escândalo remetem-se a uma ruptura de leis e comportamentos. 

Traquina cita o exemplo dos crimes. Mais ou menos perversos são crimes e merecem atenção da 

mídia. O assunto “é percebido como um fenômeno permanente e recorrente, e assim grande parte 

dele é observado pelos media noticiosos de uma forma igualmente rotinizada” (TRAQUINA, 

2005, p. 85).   

Os valores-notícia de seleção identificados como critérios contextuais, ou seja, aqueles 

que dizem respeito ao contexto onde as notícias estão sendo produzidas, são: disponibilidade, 

equilíbrio, visualidade, concorrência e dia noticioso. 

O primeiro deles é o da disponibilidade, que se refere à disposição dos veículos de 

destinar jornalistas e recursos técnicos até os acontecimentos. 

Outro valor é o de equilíbrio, estabelecendo que ênfase esse acontecimento deve ter diante 

no meio de comunicação. Isso inclui observar se o fato já teve repercussão antes, e que 
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importância foi dada a ele. Se já foram publicados materiais sobre o acontecimento em pouco 

tempo, o veículo pode não veicular mais notícias sobre o assunto. 

 A visualidade, ou seja, os elementos visuais, fotografias, imagens são outro critério 

importante na definição da notícia. “A existência de boas imagens, de ‘bom’ material visual pode 

ser determinante na seleção desse acontecimento como notícia” (TRAQUINA, 2005, p.89).  

A concorrência, então, é o próximo valor-notícia proposto por Traquina como critério 

contextual. É através dessa concorrência que os jornalistas e meios de comunicação se movem 

atrás das notícias. O veículo que conseguir “o furo”, ou seja, a notícia importante de agora, será 

conseqüentemente o mais visível pelos consumidores da notícia. 

E o último valor-notícia dos critérios contextuais é o dia noticioso. Há dias em que muitos 

são os acontecimentos noticiosos, e em outros que eles simplesmente não acontecem. É 

necessário tem sempre algo preparado, reportagens atemporais que possam ser publicadas nos 

dias “pobres” em notícias. 

Os valores-notícia de construção dizem respeito aos critérios que devem ser levados em 

conta na elaboração da notícia, ou seja, quais elementos são importantes publicar. O que é 

prioridade na construção dos acontecimentos, o que não deve ser dito o que deve ser evidenciado. 

Os critérios de construção são: simplificação, amplificação, relevância, personalização, 

dramatização e consonância. 

O primeiro é a simplificação, em que o jornalista deve deixar a informação mais clara e 

simples possível, mesmo que ela tenha um grau de complexidade. O leitor precisa entender a 

notícia. “por simplificação, portanto, entendemos tornar a notícia menos ambígua, reduzir a 

natureza polissêmica do acontecimento”. (TRAQUINA, 2005, p.91) 

 O próximo valor-notícia é o da amplificação, em que quanto maior for o acontecimento, a 

notícia será mais notada. A notícia, então, pode ser amplificada ou ainda ter grande notabilidade 

pelas conseqüências que causaram. 

A relevância é outro fator dos critérios de construção. Esse critério compete ao jornalista 

que dá ou não relevância a um certo acontecimento. Quanto maior a importância dada a notícia, 

mostrando prós e contras e informações adicionais que despertem o interesse do leitor, mais 

notada ela será.  

A personalização é outro valor-notícia importante. Os acontecimentos, quando 

personalizados, isto é, “valorizar as pessoas envolvidas no acontecimento, acentuando o fator 
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pessoa” (TRAQUINA, 2005, P. 92), obtém mais notabilidade aos leitores e espectadores.  

  Outro importante valor-notícia de construção é o de dramatização, que segundo Traquina 

é o reforço de aspectos críticos, do lado emocional e ainda, a natureza conflitual. São tendências e 

critérios sensacionalistas que são bastante consumidos pelos leitores e espectadores.  

  Por fim, o último critério de construção estudado por Traquina é o de consonância. “A 

lógica é a seguinte: quanto mais a notícia insere o acontecimento numa ‘narrativa’ já 

estabelecida, mais possibilidades a notícia tem de ser notada” (TRAQUINA, 2005, p.93), ou seja, 

a notícia deve ser publicada dentro do contexto em que o leitor está inserido. 

 

2.7 O MERCADO: UM CRITÉRIO À PARTE  

  

Os jornais, desde o tempo em que começam a circular, sustentam sua estrutura através de 

financiamentos políticos e mercantis. Com o crescente desenvolvimento do capitalismo, a notícia 

passou cada vez mais a depender de vínculos com poderes econômicos e políticos. 

No artigo de Berger (2001), o anunciante e leitor ajudam definir a noticiabilidade de um 

jornal. A questão é que o proprietário de um veículo, hoje, prioriza matérias aprovadas pelo leitor 

e que não sejam contrárias aos anunciantes que sustentam economicamente esse jornal. “À 

imprensa cabe organizar discursivamente o mundo como convém a quem o domina.” (BERGER 

apud MOUILLAUD; PORTO 2001, p.279) 

As matérias jornalísticas plubicizam a realidade, refletindo uma espetacularização e 

banalização dos fatos. Dessa maneira, “não só o acontecimento cria a notícia, como se estruturou 

o pensamento sobre a natureza da imprensa, como a notícia cria o acontecimento” (TRAQUINA 

apud BERGER, 2001, p.280) como produto vendável. Portanto, o jornalismo, junto a fatores 

econômicos e políticos, detêm o poder de construir uma realidade e apresentar a versão própria 

dos acontecimentos, sem que o leitor perceba. Os meios passam, então, a ser um objeto de 

promoção pessoal, onde quem paga determina a notícia.    
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3 CARACTERIZAÇÃO DOS JORNAIS SEPEENSES 

 

Nesse capítulo serão apresentados os jornais A Palavra, o Guia e A Fonte, a fim de 

resgatar brevemente o histórico desses veículos, assim como demonstrar como são selecionadas 

as notícias e identificar a linha editorial adotada pelos meios. Essa caracterização foi possível 

através da entrevista realizada com os proprietários e chefes de Redação dos três jornais.  

 

3.1 JORNAL A PALAVRA 

 

O jornal A Palavra é o mais antigo em São Sepé. Fundado em 21 de janeiro de 1950, por 

José Garibaldi Simões e Adail Moreira da Cunha, o semanário circulava aos sábados. Na época, 

sem editorias, era composto por notícias de política, esporte, cultura, colunas escritas por pessoas 

de áreas especializadas e publicidade. A impressão era feita por tipografia.  

Em 1951, o jornal trocou de dono pela primeira vez, sendo comprado por José Luiz 

Cunha Porto, passando depois por outros doze proprietários, Silvio Cezar Ribeiro, João Luiz 

Vargas, Jorginho Vargas, Sidnei Gonçalves, Airo Lima, Paulo Figueira e Gelson Vargas. Em 

1987, o meio de comunicação foi adquirido pelos irmãos Antônio Gonçalves Machado e José 

Elemar Machado.  E, em 7 de maio de 2005, A Palavra foi comprado pela professora Júlia 

Vargas e seu filho, Eduardo Vargas.  

Hoje, com formato editorial e logotipo novos, o jornal possui uma nova identidade no 

mercado, abrangendo também os municípios de Vila Nova do Sul e Formigueiro. Em março de 

2006, o jornal passou a ser bissemanal, com circulação nas quartas-feiras e aos sábados. Em abril 

do mesmo ano, foi criada uma edição nas sextas-feiras, em Formigueiro.  O veículo tem uma 

tiragem de dois mil exemplares em todas as edições e possui nove funcionários. A jornalista 

responsável pelo veículo é Viviane Pires.       

Nas quartas-feiras, o jornal circula como A Palavra Notícias, com quatro páginas, 

publicando os fatos que acontecem de sábado a terça-feira em São Sepé, sendo a contracapa 

dedicada aos classificados, espaço destinado a anúncios de compra, venda e aluguel. No sábado, 

o veículo possui dezesseis páginas, com notícias da microrregião, espaços dedicados à 
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articulistas, a coluna Palavra Afiada1, previsão do tempo, indicadores econômicos, reportagens 

especiais, coluna social, horóscopo, notas de serviço e agenda e o quadro Com a Boca no 

Trombone, que relata problemas apontados por moradores de São Sepé.     

Segundo o diretor do jornal A Palavra, Eduardo Vargas, a linha editorial do jornal visa a 

valorizar as potencialidades do município, aumentar a auto-estima da população e relatar os 

problemas referentes aos bairros da cidade. Vargas explica que a capa do jornal de sábado, que 

publica reportagens especiais ligadas a empresas, escolas, estabelecimentos comerciais e histórias 

de vida dos sepeeses, visa dar ênfase ao que há de melhor em São Sepé e destacar o trabalho de 

pessoas da comunidade. “É uma questão até de manutenção econômica do jornal”2, diz o diretor. 

Vargas afirma também que não trabalha com matérias pagas, mas que essas reportagens agradam 

ao consumidor que procura por publicidade. Ele explica ainda que a idéia de relatar os problemas 

da comunidade implica em chamar a atenção das autoridades. Nesse sentido, o meio de 

comunicação é intitulado ‘contrapoder’, provocando a crítica do Executivo, Legislativo e parte da 

população.  “Por estarmos em uma cidade pequena e haver uma personificação do veículo3, as 

pessoas acreditam ser um meio político, o que não é verdade. Nós procuramos nos centrar em 

fatos que instiguem a venda, sem precisar usar notícias sensacionalistas, como a morte e a 

polícia”, diz.  

De acordo com uma das redatoras do jornal, Camila Gonçalves, o veículo prioriza noticiar 

o que é relevante para a população dos bairros e de toda a comunidade: “Notícia para a gente é 

um fato, em que haja um problema, para que este seja resolvido. Assim que solucionado, nós 

divulgamos também”4, explica.  

A edição de quarta-feira, segundo Vargas, criada em março de 2006, tem o objetivo de 

levar as informações ao leitor antes dos jornais concorrentes – O Guia e A Fonte –, que saem nas 

sextas-feiras e sábados, respectivamente. Com quatro páginas, o veículo visa noticiar o factual, 

ou seja, o que sucedeu ou está acontecendo.  

                                                 
 
1 Coluna assinada pelo diretor do jornal, Eduardo Vargas, que escreve sobre assuntos gerais referentes ao município, 
política, e, principalmente, faz críticas ao executivo municipal. 
2 Eduardo Vargas, diretor do jornal A Palavra, em entrevista realizada no dia 22 de outubro de 2006. 
3 Eduardo Vargas é filho de Júlia Vargas e João Luis Vargas, os dois ex-prefeitos de São Sepé, pelo Partido 
Democrático Trabalhista (PDT). Nas últimas eleições municipais, em outubro de 2004, Júlia perdeu a reeleição para 
o candidato do Partido Progressista (PP). O jornal A Palavra foi comprado em maio de 2005, por Júlia e Eduardo, 
que também é filiado ao partido. Desde então, é vinculado pela sociedade como um meio político.  
4 Camila Gonçalves, redatora do jornal A Palavra, em entrevista realizada no dia 22 de outubro de 2006. 
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No sábado, a edição prioriza matérias especiais e os fatos mais apurados. Camila explica 

que grande parte das notícias da semana já foi emitida nas emissoras de rádio da cidade e, por 

isso, há a preocupação em realizar uma apuração completa, tentado levar ao leitor informações a 

mais, além do que eles ouviram. 

Segundo o diretor, o veículo sofre uma influência humanista, de realizar um trabalho 

voltado à população. E explica que há influência do mercado: “Quem faz a notícia é a 

propaganda”, se percebendo mais uma vez que a veiculação se dá a partir do que satisfaz o 

mercado. 

 

3.2 JORNAL O GUIA    

 

 O jornal O Guia foi criado há sete anos, em 03 de outubro de 1998, por Luis Carlos 

Medeiros Machado e Alexandra Gonçalves Antunes, com o nome Guia de Oportunidades. Nos 

primeiros dois anos, o jornal era voltado ao comercial, composto apenas por classificados e 

impresso em fotocópias, no formato A4. Em 2001, por exigência dos leitores, segundo os donos, 

surgiu a necessidade de acrescentar conteúdo jornalístico. A partir daí, o jornal passou por uma 

série de inovações, entre elas, passando a ser publicado no formato tablóide, impresso em off set, 

alterando o layout gráfico, e, mais adiante, dividindo as notícias por editorias. Em abril de 2006, 

o jornal passou a ser bissemanal, circulando nas terças e sextas-feiras. Em outubro do mesmo 

ano, o veículo adquiriu a máquina de impressão em off set. Até então o jornal era impresso na 

gráfica “Ofiset”, em São Sepé. O Guia hoje circula com oito páginas e uma tiragem de 2 mil 

exemplares.  

De acordo com os proprietários, o veículo possui cinco funcionários e visa abranger a 

população de baixa renda em São Sepé. O meio de comunicação não possui jornalista 

responsável. As edições reservam espaços para opinião do jornal e articulistas, coluna social, 

notícias, horóscopo, previsão do tempo e resumo das novelas. 

Alexandra explica que a linha editorial, atualmente, ainda é voltada ao mercado e visa 

veicular o que está acontecendo na política, polícia, saúde, comércio, eventos sociais, entre 

outros. A seleção da notícia, conforme Alexandra, é realizada de acordo com a concorrência: 

“Como nosso jornal sai antes que A Palavra e A Fonte, nós procuramos trazer o maior número de 
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notícias primeiro, nem que seja apenas o fato “cru”, o que aconteceu, como aconteceu e quando 

aconteceu”5. Notícias de polícia e que geram polêmica, segundo ela, são sempre priorizadas na 

capa, pois são vendáveis. “É só colocar uma tragédia na capa, que pode ter certeza que vende 

jornal. E não adianta, é o que sustenta o meio de comunicação, se não for assim não tem como 

sobreviver”, diz. Ela garante também que há uma influência do mercado, já que toda a 

informação publicada visa atrair o leitor, e procura instigar a sua curiosidade, fazendo com que vá 

comprar o jornal, dando destaque também a matérias que agradarão ao cliente anunciante. “Por 

exemplo, se o nosso cliente vai abrir uma loja ou realizar um evento, a gente prioriza fazer a 

cobertura e publicar a notícia dele”, comenta.  A proprietária afirma que procura trazer o ponto de 

vista deles próprios na produção dos textos, não utilizando, na maioria das notícias, a citação das 

fontes de onde são colhidas as informações. Alexandra explica que a captação das matérias é 

realizada através de rádio-escuta, do próprio leitor que sugere pautas e repassa informações, e do 

repórter, que vai até o local recolher os dados. “Não seria uma falha não citar as fontes na notícia, 

mas a matéria precisa ser feita de qualquer maneira e rápido, muitas vezes acaba passando 

despercebida a colocação das fontes”, diz.     

 

3.3 JORNAL A FONTE 

 

A Empresa Jornalística A Fonte Ltda foi criada em 23 de junho de 2001. O objetivo era 

produzir o jornal A Fonte, com circulação programada para os municípios de São Sepé, 

Formigueiro e Vila Nova do Sul, semanalmente. Seus fundadores foram o radialista Luis 

Francisco Gressler Garcia, a empresária Márcia Halbesrtadt Garcia e a jornalista Alessandra 

Gomes Cavalheiro.  

 O jornal A Fonte é publicado aos sábados, com 24 páginas e uma tiragem de 2,2 mil 

exemplares, em média. O nome foi inspirado em um dos mais populares pontos turísticos de São 

Sepé, chamado "Fonte da Bica". Há no local uma lenda que diz que “Quem bebe desta água, aqui 

retornará”. Assim, o jornal tem como slogan “Vertente Cristalina da Informação”. Além de São 

Sepé, o meio de comunicação abrange os municípios de Formigueiro e Vila Nova do Sul, e 

dedica espaços a notícias de relevância estadual, nacional e internacional, que estejam 

relacionadas a pessoas que vivem na região de sua abrangência. 

                                                 
 
5 Alexandra Gonçalves Antunes, proprietária e redatora do jornal O Guia, em entrevista realizada no dia 6 de 
novembro de 2006. 
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O jornal reserva espaços para o editorial, a opinião do jornal; articulistas, as colunas Cá 

Entre Nós6, e Em Plenário7, notícias referentes à microrregião e matérias especiais, no caderno 

normal. O segundo caderno traz notícias de variedades e cultura, além de receitas, colunas sociais 

de Formigueiro, Vila Nova do Sul e São Sepé; Clubinho, espaço dedicado às crianças, e o Rico 

Bicho, coluna que publica fotos de animais. A linha editorial, segundo os proprietários, obedece 

ao desenvolvimento da região e a assuntos de interesse público. 

Segundo a jornalista do jornal A Fonte, Alessandra Cavalheiro, o meio de comunicação 

foi criado com o propósito de ter a maior isenção e a cobertura mais abrangente possível na 

microrregião São Sepé, Vila Nova do Sul, Formigueiro e interiores. “O objetivo é ter isenção e 

imparcialidade como reza a teoria do jornalismo, mas eventualmente nos deparamos com 

questões de mercado, que nos levam a repensar se nós temos mesmo essa isenção”8, diz.   

A notícia em São Sepé, de acordo com Alessandra, são os fatos que fogem da 

normalidade, tudo aquilo que está na agenda da população, eventos, reuniões, decisões a serem 

tomadas pelas autoridades, tudo o que for feito pela cidade ou pela população, incentivando a 

movimentação, a atividade, diante da economia frágil da cidade e impulsionando o consumidor. 

“Às vezes, um chá de senhoras você pode pensar que não é notícia. Então a gente faz a matéria, 

procurando aumentar a dimensão do acontecimento, para incentivar que essas pessoas realizem 

novas ações. É para que o jornal seja um instrumento que melhore a auto-estima da comunidade”. 

Segundo o diretor do jornal, Luis Francisco Gressler Garcia9, o veículo trabalha também com um 

sensacionalismo responsável, ou seja, a veiculação de notícias ligadas à polícia, como acidentes, 

assassinatos, assalto, entre outros. “A questão é que a gente vem se adequando às necessidades de 

mercado, que nos obriga a angular certos fatos, como os de polícia ou referente ao próprio 

anunciante. Na verdade, nós sobrevivemos do jornal e o mercado nos impõe regras, orientando 

muitas vezes a nossa linha editorial”, explica Alessandra.  

Os critérios utilizados para a seleção das notícias, conforme a jornalista, prioriza a escolha 

de assuntos que tenham abrangência na microrregião, relevância social e interesse público. 

“Nosso objetivo é contribuir para melhorar a realidade do município, esclarecer os fatos”, explica 

                                                 
 
6 Coluna assinada pela jornalista Alessandra Cavalheiro, que trata de assuntos gerais referentes a São Sepé.  
7 Coluna assinada pelo radialista e diretor de A Fonte, sobre assuntos ligados à política, executivo e legislativo da 
cidade. 
8 Alessandra Cavalheiro, jornalista do jornal A Fonte, em entrevista realizada no dia 6 de novembro de 2006.  
9 Luis Francisco Gressler Garcia, diretor do jornal A Fonte, em entrevista realizada no dia 6 de novembro de 2006.  
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a jornalista. Mesmo assim, Garcia e Alessandra admitem que, por mais que tentem focalizar 

nesse ponto, há uma influência do comercial na seleção e construção das notícias. 

Conforme Alessandra, a redação criou uma rotina de fazer primeiro as páginas internas e 

deixar capa e contracapa para sexta-feira, dando enfoque para os acontecimentos mais recentes. 

No entanto, muitas vezes, fatos importantes ficam nas páginas internas, sem receber o devido 

destaque, avaliam os proprietários. 
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4 ANÁLISES DOS JORNAIS IMPRESSOS DE SÃO SEPÉ 

 

As análises a seguir realizam um mapeamento dos critérios de noticiabilidade percebidos 

nos jornais A Palavra, O Guia e A Fonte. É importante esclarecer que, ao analisar as notícias de 

capa e contracapa das edições dos três veículos, foram identificados mais de um critério de 

noticiabilidade por texto. No entanto, as matérias são analisadas de acordo com o valor-notícia 

predominante.  

Para exemplificar alguns trechos da análise, foi necessário transcrever parte das matérias 

exatamente como foram publicadas. Por isso, os erros de português presentes nessas citações 

constam nas publicações. Nos anexos são apresentadas mostragens das capas e contracapas dos 

jornais, e algumas das matérias analisadas nesse capítulo.  

     

4.1 JORNAL A PALAVRA 

 

No jornal A Palavra foram analisadas oito edições10 do mês de junho de 2006, publicadas 

às quartas-feiras e aos sábados.  

Nas quartas-feiras, o veículo apresenta A Palavra Notícias. Segundo o diretor, Eduardo 

Vargas, as edições reúnem os fatos e notícias mais importantes que acontecem no município entre 

o sábado e a terça-feira. O jornal é composto de quatro páginas, três delas com notícias, e a 

contracapa é destinada aos classificados, página dedicada a anúncios de compra, venda, aluguel, 

entre outros11. Foram analisadas, ao todo, quinze notícias publicadas nas editorias de geral, 

variedades, política e polícia, sendo estas assim classificadas para fins deste estudo, pois as 

edições não são divididas por editorias. 

Entre as matérias, foi realizado um levantamento para saber se os critérios de construção 

dessas informações são norteados pelos critérios de noticiabilidade propostos por Nelson 

Traquina, no livro Teorias do Jornalismo – volume II. A tribo jornalística – uma comunidade 

interpretativa transnacional. 

Em seis das notícias analisadas, foi possível perceber o critério de relevância, ou seja, 

assuntos esses que são importantes à vida das pessoas e a toda comunidade de São Sepé. Um 

                                                 
 
10 Edições número 4.285, 4.286, 4.287, 4.288, 4.289, 4.290, 4.291e 4.292. 
11 Anexo 1 
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exemplo disso é a notícia publicada na edição 4.288, de quarta-feira, sobre o prazo para serem 

iniciadas as obras da São Sepé Bioenergética S/A no município. Segundo o presidente da 

Agência de Desenvolvimento de São Sepé, José Martim Leão, a empresa aguarda a liberação da 

FEPAM12 para iniciar a construção da usina. O prazo é de trinta dias para o começo das obras e, 

depois disso, um ano para ficar pronta. O investimento da empresa alemã Hamburgo deverá gerar 

cerca de 250 empregos na fase de construção e 40 empregos diretos na fase de operação. “De 

acordo com o projeto, que consiste no aproveitamento do resíduo do arroz, serão utilizadas cerca 

de 115 mil toneladas de casca de arroz ao ano, gerando 86 mil MWh por ano” (A Palavra, edição 

4.288, 2006, p.1). O resíduo de arroz será fornecido por empresas de São Sepé, Vila Nova do Sul, 

Formigueiro, Caçapava do Sul, Restinga Seca, Santa Maria, Agudo e Nova Palma. Nesse caso, o 

critério é identificado devido ao impulso na economia do município, gerando empregos e 

produzindo energia mais barata.     

A crise financeira pela qual passa a prefeitura de São Sepé também é assunto de 

relevância para a cidade, sendo capa da edição 4.288 do jornal A Palavra, na quarta-feira.  Para 

contingenciar os gastos da prefeitura, foi instituído um decreto que deve limitar em 20% as 

despesas da prefeitura.  A crise, segundo o secretário de finanças, Jonas Lopes, seria resultado da 

queda de arrecadação do município, incluindo o ICMS, imposto do qual São Sepé é dependente. 

A notícia informa que a Câmara Municipal de Vereadores vai participar do decreto junto ao 

Executivo. Em seguida, a matéria relata a opinião do vereador Airo Lima, da bancada do PTB. 

Segundo ele, a prefeitura já havia fechado as contas no ano passado (2005) no limite, mas 

ignorou a crise quando realizou um concurso público nomeando cerca de trinta pessoas. De 

acordo com vereador, quem tem de consertar as despesas é a administração.  

Já o vereador Bino de Rosso, do PP, disse que o prefeito, Arno Cleri Schröder, está 

tomando as medidas certas para sair da crise. De acordo com presidente da Câmara de 

Vereadores, Marco Filipini, precisa haver uma medida que evite demissões na prefeitura e sugere 

o encurtamento dos salários dos cargos de confiança (CCs), prefeito e vice, para resolver o 

problema. Nesse caso, a notícia tem relevância, por estar ligada à administração municipal. É um 

assunto que afeta toda população, assim como há o risco de redução do quadro de funcionários, 

que acarretará em desemprego.  

                                                 
 
12  Fundação Estadual de Proteção  Ambiental 
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Em outras cinco matérias escritas é identificado o critério de notoriedade, no qual o 

assunto enfocado é o ator ou os atores principais do acontecimento, como políticos, pessoas da 

elite, personagens do mundo artístico ou ainda pessoas da própria comunidade que desempenham 

algum papel importante, sendo assim uma forma de valorização da população local.  A primeira 

delas, encontrada na edição 4.286, é sobre a segunda e a terceira noite da 127ª Festa do Divino 

Espírito Santo. O texto relata a homenagem prestada ao padre Erasmo Dall`Asta, falecido em 

abril de 2006, que aconteceu na primeira noite da novena. Aborda também a programação do fim 

de semana e os nomes dos festeiros realizadores do evento neste ano. No último parágrafo, o 

padre Gerson Gonçalves diz que os primeiros dias da festa foram surpreendentes, enaltecendo o 

trabalho dos festeiros e a participação da comunidade. O texto não diz onde acontece a festa e 

não explica o motivo pelo qual é realizada. Além de ser um evento de notoriedade, há uma 

personalização dos envolvidos. Nesse caso, é valorizado quem participa do evento.  

 “Creedence Cover e Ferris Bueller embalaram o sábado no clube” (A Palavra, edição 

4290, 2006, p.1) é matéria de capa em 21 de junho. Credeence Cover é uma banda de Santo 

Ângelo, reconhecida em todo o Rio Grande do Sul, que segue o estilo da americana Credeence 

Clearwater Revival. Ferris Bueller foi criada em São Sepé, por quatro amigos no verão de 2001.  

O grupo toca rock, com influências do pop e alternativo. O texto traz o histórico das duas bandas 

gaúchas e informações sobre o show que realizaram juntas no Clube do Comércio, em São Sepé. 

O critério é justificado por abordar a história das bandas, ou seja, personalidades do mundo 

artístico. O fato gera curiosidade e o reconhecimento do público leitor.  

Por fim, também se enquadra nesse critério a matéria dos políticos sepeenses que se 

candidataram, nas eleições 2006, a deputado estadual, publicada na edição 4.292. O texto traz o 

perfil e as propostas dos candidatos Gilson Brenner, do PFL, Jucelino Rosa dos Santos, do PDT, 

e Júlio Quadros, do PT. Matérias referentes a políticos e suas ações são identificadas como 

notoriedade. Mesmo com propostas de governo, isso poucas vezes causa alguma mudança de 

rotina na vida das pessoas.   

O critério de infração foi encontrado uma vez, demonstrando uma ruptura de leis ou 

comportamentos dentro do município. Nesse caso, a edição 4.286 traz a notícia “Escola 

Valmarath é vítima de vândalos” (A Palavra, edição 4.286, 2006, p.1). O texto traz as 

informações sobre o assalto que aconteceu na escola durante o fim de semana que antecede a 

publicação. Segundo o jornal, mais uma vez a escola foi alvo de assaltantes, no entanto não deixa 
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explícito quantas e quais foram as vezes que aconteceram esses fatos e se foram tomadas 

providências. No decorrer da notícia, foi possível perceber que não se trata de vandalismo por 

parte dos assaltantes, visto que o vandalismo seria a depredação desse local, portanto não cabe 

aos assaltantes serem chamados de vândalos, assim como a palavra vítima teria que ser usada 

para pessoa, e não para uma escola13.  

Em duas notícias não foram encontrados os critérios de noticiabilidade propostos por 

Traquina: A primeira delas está na edição 4.290, que tem como matéria principal uma desavença 

que aconteceu entre a própria empresa e a prefeitura municipal. O fato em questão é que a 

discussão iniciou na coluna Palavra Afiada, do mesmo jornal, escrita pelo diretor Eduardo 

Vargas, publicada aos sábados. O colunista fez críticas à assessoria de imprensa da prefeitura em 

São Sepé por não ter colocado o link14 do meio de comunicação no endereço eletrônico oficial da 

prefeitura, já que havia os links para os jornais O Guia e A Fonte. Em seguida, a coluna publicou 

o texto de um e-mail assinado pela assessora na época, Alessandra Cavalheiro, no qual dizia “que 

a prefeitura não valorizava o jornal por razões óbvias” (A Palavra, edição 4.287, 2006, p.3). Logo 

após o episódio, foi realizada uma audiência entre o prefeito, Arno Cleri Reinstein Schröder, o 

vice-prefeito, Luiz Fernando Tonetto, e Vargas. Na reunião, prefeito e vice não confirmaram o 

que a assessora de imprensa escreveu, desautorizando-a. A matéria então foi realizada para 

esclarecer o episódio. Porém, se o “mal-entendido” teria começado a partir da coluna publicada 

todos os sábados, o assunto também deveria terminar no mesmo espaço, mesmo que para isso 

fosse necessário publicar o texto como um esclarecimento, mas não como notícia. A matéria em 

questão não obedeceu aos critérios de noticiabilidade, visto que foi um problema entre a empresa 

e a prefeitura, não refletindo um interesse da população15.  

A segunda matéria conta que “Tuco, Max e Fernando embalaram a ‘Sexta Acústica’”(A 

Palavra, edição 4.288, 2006, p.1). O evento, na época (junho de 2006), vinha sendo realizado nas 

sextas-feiras, no restaurante Querência, localizado em São Sepé. O texto não explica quem são as 

três pessoas que fizeram o show. O que se percebe é que não há um motivo para a matéria ser 

veiculada, se não como um informe comercial do restaurante que promoveu o show. Outras 

atrações que aconteceram durante o fim de semana não obtiveram a mesma importância e o 

                                                 
 
13 Anexo 2 
14 Link quer dizer ligação, ou seja, é a forma com que páginas de arquivos estão relacionadas na internet. É um atalho 
para outra página.  
15 Anexo 3 
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destaque de estar na capa. A notícia, nesse caso, poderia ter sido realizada como uma agenda, 

informando os eventos que iriam acontecer durante o fim de semana na edição anterior. Por 

apresentar um enfoque comercial, não foi possível encontrar algum critério de noticiabilidade que 

norteasse a construção dessa informação. 

O jornal de sábado circula com dezesseis páginas e, além de notícias, traz reportagens. A 

principal delas é a matéria de capa, que segundo o proprietário, Eduardo Vargas, visa a valorizar 

as potencialidades do município.  Ainda na capa, o jornal faz a chamada para mais quatro ou 

cinco matérias internas. A contracapa apresenta entre duas ou três notícias com texto e foto na 

mesma página. Na última página, há uma coluna denominada “Notícias”, com notas de serviços e 

agenda, onde o jornal informa o que está ou estará acontecendo nos próximos dias. Por último, a 

página traz ainda indicadores econômicos16 e a previsão do tempo para a semana17. 

Nas edições publicadas aos sábados foram analisados quarenta e quatro textos 

informativos, entre notícias, notas e reportagens nas editorias: capa, variedades, esporte, política e 

geral.  

Dentre os critérios de noticiabilidade propostos por Traquina, o mais presente nessas 

edições é o da proximidade, identificado em doze notícias. A maioria delas são notas de serviço e 

agenda do município, na contracapa. O valor destaca os acontecimentos locais, quanto mais 

próximo do veículo está o acontecimento mais importância ele terá nos meios de comunicação. 

Nas edições 4.289 e 4.291, as duas matérias de contracapa revelam o destaque dos cavalos 

crioulos de São Sepé na competição da Credenciadora Freio de Ouro, evento realizado em todo 

Estado, com provas de diversas modalidades. Os textos informam a classificação dos cavalos 

sepeenses para a final das provas que acontecem em Esteio, na Expointer18. As notícias foram 

publicadas porque na cidade há criadores de cavalos crioulos que se destacam na competição. 

Dessa forma, são de interesse do leitor local porque estão próximas a ele.   

Em dez dos textos analisados foi encontrado o critério de relevância, ou seja, 

acontecimentos e informações que têm grande importância para a população sepeense. Alguns 

exemplos são: o caso da estrada do Boqueirão, que liga a BR 392 e a BR 290, em São Sepé e 

                                                 
 
16 Preços médios do arroz, soja, milho, feijão, boi gordo, vaca gorda, leite. 
17 Previsão do tempo de sábado até sexta-feira. Anexo 4. 
18Exposição estadual do setor agropecuário e maquinário agrícola, com expositores de animais, máquinas, 
implementos, insumos e produtos veterinários, veículos, artesanatos, entre outros.  A Expointer acontece anualmente 
no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no Rio grande do Sul  
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Caçapava do Sul, e está abandonada. Os poucos moradores do trecho temem a ação de 

abigeatários e ladrões e pedem o fechamento do acesso. Um deles conta que há duas semanas 

houve um furto de implementos agrícolas na sua propriedade. O texto retrata a reclamação de 

alguns moradores do local, e a relevância é identificada nos riscos que esses correm e no apelo 

por segurança. No entanto, a notícia não apresenta uma solução emitida por órgãos oficiais, o que 

permite verificar que a redação do jornal não procurou outra fonte que não os moradores locais.  

É importante observar também a matéria da edição 4.287, referente à Semana do Meio 

Ambiente, que foi comemorada neste ano entre os dias 31 de maio e 5 de junho. No texto são 

relatados os projetos que vêm sendo desenvolvidos no município durante o ano e, especialmente, 

nesse dias, como o recolhimento de embalagens de agrotóxicos, arborização urbana, plantio de 

flores em avenidas e praças, produção de mudas, separação do lixo, limpeza da cidade, entre 

outros. Como fonte, o coordenador de meio ambiente de São Sepé, Pedro Renato Silveira, e 

demais participantes do projeto explicam quais são os principais problemas ambientais 

atualmente.  

 

A natureza vem sendo utilizada de forma irresponsável, sendo explorados recursos 
naturais, e criando situações críticas no meio ambiente, como o esgotamento das fontes 
de água limpa, mudança climática, perda da biodiversidade, e redução de recursos 
energéticos- matéria-prima. O homem está retirando da natureza mais do que ela pode 
dar. Em 100 anos seu consumo multiplicou-se por 6 e hoje 1/3 da humanidade vive em 
áreas onde falta água limpa. A temperatura média aumentou 1grau nos últimos 100 anos, 
fazendo derreter o gelo das calotas polares e aumentando a intensidade de furacões. Em 
espécies vivas, 840 já foram extintas nos últimos 100 anos, e a concentração de gás 
carbônico na atmosfera cresceu 30%, aumentando as mortes relacionadas ao ar poluído. 
(A Palavra, edição 4.287, 2006, p.16) 

 

O tema abordado possui importância visto que a conscientização da população para essa 

questão é de relevância à vida humana em todo o planeta. Por isso, essas matérias, sejam 

especiais ou notas pequenas, podem ser publicadas a qualquer momento, desde que estejam 

inseridas no contexto de abordagem do veículo19.  

Na edição 4.285, a notícia sobre a espera dos arrozeiros por decisões que possam 

amenizar a crise na agricultura também chama a atenção pela importância que tem dentro do 

município. O texto informa sobre uma assembléia realizada em Dom Pedrito, entre produtores 

rurais de todo o Estado. Na ocasião foram tomadas iniciativas como a pausa dos protestos, 

                                                 
 
19 Anexo 5 
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manifestações e reivindicação por determinado tempo. Embora a notícia demonstre a ansiedade 

dos produtores de arroz em ter uma resposta do governo, as informações estão confusas. Um 

exemplo é a própria questão da crise, em que o texto destaca que é a pior dos últimos 40 anos, 

mas não apresenta os motivos que levaram a essa dificuldade no setor. O presidente da 

associação dos arrozeiros de São Sepé diz que estão sendo analisadas as medidas anunciadas, 

porém não diz quais são elas. O assunto, mesmo sendo uma continuidade das edições anteriores, 

precisa retomar alguns pontos específicos para situar o leitor20. A relevância nesse caso se dá a 

partir de que a base econômica do município é a agricultura, sendo arroz a maior cultura dos 

produtores locais.    

O critério de notoriedade foi identificado em nove dos textos analisados, caracteriza-se 

pelo enfoque ao “ator principal do acontecimento” (TRAQUINA, 2005, p.70): políticos, 

personalidades, pessoas que se destacam no município, mesmo que isso não represente alguma 

mudança na vida das pessoas. Entre essas notícias, foi destacada a “Encontro do PMDB foi 

sucesso” (A Palavra, edição 4.289, 2006, p.3), publicada em 17 de junho. O evento foi realizado 

com o objetivo de promover um encontro regional da coordenadoria do partido para criar 

integração através das discussões políticas. A reunião teve como título “Diálogo com a 

militância”, em que foram propostos temas como Carta Aberta do PMDB com a região e a 

candidatura de Germano Rigotto à reeleição. Entre os presentes estavam a militância de São 

Sepé, pré-candidatos em 2006 e deputados estaduais, entre eles Luis Fernando Zachia e Celso 

Giacominni, que falaram sobre a importância do evento. Outros seis encontros serão realizados 

na região. A notoriedade é identificada a partir de que a notícia sobre esse acontecimento é para 

registro, não alterando em nada a rotina da população, valorizando meramente o partido e os 

políticos presentes, sem nenhuma medida que trouxesse benefício ao município.   

Na mesma edição está a matéria sobre o jornalista sepeense Airton Lima, que recebeu o 

prêmio “Top of Mind”21, em Cachoeira do Sul. O jornalista trabalha há trinta anos na rádio 

Fandango AM na cidade. No início da reportagem é publicado o texto de apresentação do evento 

nesse ano, que liga a premiação e a copa do mundo.  

 

                                                 
 
20 Anexo 6 
21 Prêmio entregue aos produtos, marcas e pessoas que se destacam em Cachoeira do Sul. A pesquisa é realizada pela 
Ulbra/Cachoeira e o evento promovido pelo Jornal do Povo. 
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A vida é como uma Copa do Mundo. Primeiro há todo um esforço, todo uma luta para se 
estabelecer no mercado, criar um nome consolidar um conceito de atendimento e de 
serviços. Depois, quando a empresa entra no vocabulário das pessoas e na mente dos 
clientes e colaboradores, vem a disputa com as outras empresas de igual confiabilidade 
por um lugar cada vez mais próximo ao topo. Como na Copa do Mundo, há a primeira 
fase, de classificação. Ainda não dá para pensar em ser o melhor, mas já é possível olhar 
para trás e ver um bom caminho percorrido e comemorar as primeiras vitórias. Dá para 
confiar mais e revisar as metas. Sonhos são sonhos, mas são melhores ainda quando 
podem se tornar realidade. Depois, como na Copa, o mercado vai afunilando. Todo dia é 
uma renovada busca por credibilidade, reconhecimento do cliente e fidelização do 
mercado. É o momento de focar o negócio e agrupar, como um verdadeiro time, 
empreendedores e colaboradores. O topo está próximo, mas qualquer descuido pode 
resultar em ficar no meio do caminho ou até mesmo sofrer uma inesperada queda. A 
perseverança que leva uma seleção às finais da Copa do Mundo é a mesma que faz com 
que toda a equipe, de uma empresa, de uma entidade, de uma cooperativa e de uma 
família levantem-se todos os dias para cumprir sua missão. E a vida também reserva uma 
finalíssima. No mercado, ela se chama Top of Mind. (A Palavra, edição 4.289, 2006, 
p.5) 

 

Percebe-se que o trecho acima está fora da proposta da matéria, visto que valoriza o 

prêmio e não o jornalista sepeense que o recebeu. Somente no final do texto é citada a trajetória 

do jornalista. Em seguida, relata o “comprometimento com a verdade dos fatos” (A Palavra, 

edição 4289, 2006, p.5), que Airton dispõe a informação em Cachoeira do Sul. No entanto, essa 

informação não vem fundamentada por alguma fonte, demonstrando uma visão do próprio 

veículo de comunicação. Na verdade, para São Sepé pouca importância teria o tema se o 

premiado não fosse nascido na cidade e irmão de um dos vereadores em exercício, por isso foi 

identificada como notoriedade
22. 

Em seguida, o valor-notícia da notabilidade, ou seja, tudo aquilo que foge ao normal, o 

insólito, a falha, o grande número de pessoas envolvidas em um fato, foi identificado em quatro 

dos textos analisados. Na edição 4.285, em 3 de junho de 2006, a notícia sobre o “Dia do 

Desafio”23, que aconteceu em 31 de maio, é um exemplo. O dia foi marcado por diversas 

atividades, mobilizando 8.700 pessoas em São Sepé. Nesse ano, o município competiu com a 

cidade Salamanca, no Chile, vencendo o desafio. Além de atividades físicas, a solidariedade 

também contou pontos com a arrecadação de alimentos durante a competição.  Na notícia, o 

jornal A Palavra descreve que mais de cem empresas, entidades e escolas desenvolveram 
                                                 
 
22 Anexo 7 
23 O “Dia do Desafio” foi Criado há dez anos no Canadá, e consiste em fazer com que as pessoas interrompam suas 
atividades rotineiras por 15 minutos, praticando qualquer tipo de atividade física. É realizado anualmente na última 
quarta-feira do mês de maio nos cinco continentes. O dia do desafio acontece em cidades do mesmo porte que 
competem para tentar mobilizar a maior porcentagem de pessoas em relação ao número de habitantes. A atividade 
visa estimular a prática de atividades físicas e uma vida saudável.  
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atividades nesse dia, citando algumas delas. A notabilidade é percebida na medida em que o 

evento alterou a rotina de grande parte da população24.   

Já na edição 4.291, de 24 de junho, é manchete de capa a “Primeira oficina do programa 

‘União faz a vida’” (A Palavra, edição 4.291, 2006, p.5). O programa realizou em São Sepé um 

seminário de capacitação para os professores da rede municipal. No evento, o professor da 

Universidade de Santiago (URI), Rodrigo Smolarech, ministrou as palestras “Relações 

interpessoais na escola e na sociedade” e “Afetividade na formação de professores”, e, por fim, 

realizou uma técnica de relaxamento com os 110 participantes.  O “União faz a Vida” visa 

capacitar esses professores a partir da metodologia cooperativista, que consiste em aulas 

participativas e democráticas, que procuram desenvolver o senso crítico, a autonomia e a 

responsabilidade nos alunos. Mais uma vez, o veículo estimula o leitor a acreditar que os 

professores saíram satisfeitos do local, porém não utiliza nenhuma fonte que confirme a 

afirmação.  A notícia é identificada em notabilidade porque foi algo diferente, que motivou 

grande número de pessoas, tirando-as da rotina de sala de aula, e representou, de alguma forma, 

uma mudança em suas vidas. 

Em uma das notícias foi possível reconhecer o valor inesperado. Descrito junto à 

notabilidade dos fatos, é aquele que altera a rotina do leitor, surpreende e causa impacto a quem 

lê. Nesse caso, a matéria de contracapa da edição 4.287 explica que dois Centros de Tradições 

Gaúchas (CTG´s) de São Sepé foram punidos por trinta dias pelo Movimento Tradicionalista 

Gaúcho (MTG). O motivo teria sido o de que tanto o CTG “Índio Sepé” como “Os Maragatos” 

não exigiram a apresentação do cartão tradicionalista por parte dos peões e equipes que se 

inscreveram para laçar nos rodeios. O “Índio Sepé” entrou com recurso a fim de reverter a 

situação, já que a  exigência do cartão inviabilizaria a realização do rodeio porque grande parte 

dos peões não o possuem. Para solucionar o problema, o patrão do CTG, Luiz Otávio Picada 

Gazen, garantiu realizar uma reunião com representantes do MTG, membros das patronagens, 

peões e laçadores tradicionalistas de toda a região para encaminhar a feitura dos cartões. O CTG 

“Os Maragatos” optou por cumprir a punição. Foi possível perceber o valor-notícia inesperado 

porque a situação alterou a agenda dos dois CTG´s, causando surpresa tanto às patronagens 

quanto aos sócios.  

                                                 
 
24 Anexo 8 
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Também em um dos textos foi identificado o critério de infração, quando acontece uma 

ruptura de leis e comportamentos estabelecidos. No caso analisado, a professora de São Sepé 

Elenice Alves Rodrigues é suspeita de ter mudado de graduação, sem ter o diploma do curso de 

pós-graduação que realizou. O fato foi noticiado na edição 4291, depois que o vereador da 

bancada do PDT, Nassif Schimidt, levantou a hipótese, na sessão da Câmara de Vereadores, de 

que a professora estaria sofrendo perseguição política da secretária de educação, Paula Machado. 

No texto é relatado que a monografia de Elenice não foi encontrada na Universidade da Região 

da Campanha (Urcamp), instituição em que realizou o curso. Mesmo assim, ela garante ter o 

atestado de conclusão do curso, emitido pela universidade. O texto do documento foi descrito na 

matéria da seguinte maneira: 

 

A coordenadoria Acadêmica do Campus de Caçapava do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, atesta, o pedido de ELENICE ALVES RODRIGUES, que a mesma concluiu o 
Curso de Pós-Graduação ‘Especialização em Leitura e produção Textual’, tendo 
entregue inclusive a monografia na qual obteve aprovação. O certificado está seguindo 
os tramites normais. Caçapava do Sul, 21 de novembro de 2003. Assina Gladis Corrêa 
Forgiarini – Responsável Registros Acadêmicos da URCAMP. (A Palavra, edição 4291, 
2006, p.7) 

 

É importante esclarecer que o trecho assinalado é o texto do certificado que atesta a 

conclusão do curso de pós-graduação da professora, o que não comprova que o documento, de 

fato, exista. Para tal afirmação seria apropriado apresentar a foto do certificado, ou ainda uma 

imagem deste, reproduzida junto à matéria. A secretária Paula afirma estar esperando uma 

posição da Urcamp. Se constatada a fraude, ela tomará providências. Mesmo não explicando o 

porquê seria uma perseguição política e apresentando as duas fontes envolvidas no caso, o texto 

revela uma tendência em demonstrar que Elenice está sendo acusada injustamente. A professora 

envolvida no caso é colunista do jornal A Palavra
25. A infração é percebida a partir dessa ruptura 

com o que é estabelecido como lei dentro da Secretaria Municipal de Educação.         

O último critério encontrado foi o de visualidade, em um dos textos, em que  elementos 

visuais e imagens são determinantes para a seleção da notícia. “As paisagens de inverno”(A 

Palavra, edição 4.291, 2006, p. 16)  reúne informações sobre a chegada do inverno em 21 de 

junho. Nos primeiros três parágrafos, são descritas as paisagens naturais comuns nessa época do 

ano. O período, segundo o texto, é de manhãs úmidas por causa de nevoeiros, cerrações e geadas. 

                                                 
 
25 Anexo 9 
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Mesmo sendo poucas, flores como “estrelas maragatas”, “amores perfeitos”, “petúnias” e 

“hibiscos” colorem a paisagem. O último parágrafo diz que “segundo os institutos 

meteorológicos este inverno não se caracterizará por temperaturas muito baixas” (A Palavra, 

edição 4.291, 2006, p.16), devido ao fenômeno La Niña e ao aquecimento global. Porém, não cita 

quais são as fontes responsáveis por esses dados nem explica que fenômenos são esses. Mesmo 

com apenas uma foto da flor “estrela maragata”, que ilustra a matéria, há o objetivo de 

demonstrar como fica a paisagem durante a estação, o que identifica o valor-notícia.  

Por fim, em seis das matérias analisadas não foram encontrados critérios de 

noticiabilidade, entre elas, quatro reportagens principais da capa, com foto e título. O texto é 

desenvolvido na página treze das edições de sábado. A primeira delas aparece na edição 4.285, 

com o título de “O banco de todos os gaúchos”, referindo-se ao Banco Banrisul, junto à foto da 

equipe de funcionários. A matéria contém informações históricas da empresa no Estado e no 

município. No decorrer do texto, são utilizados adjetivos de valorização da empresa e informa 

nomes de gerentes, diretores e fotos da equipe de funcionários, assim como do espaço físico do 

banco. Sem fontes oficiais e público para complementar, o texto apresenta características de um 

informe comercial. Na mesma edição aparece, na capa, a chamada da “Sexta Acústica”, evento 

realizado nas sextas-feiras, no restaurante Querência, em São Sepé, que visa atrair o público a um 

“ambiente de barzinho onde possam curtir música ao vivo” (A Palavra, edição 4.285, 2006, p.4). 

Nesse caso, mesmo sendo uma informação de lazer para pessoas que apreciam esse tipo de 

entretenimento, a matéria apresenta um caráter comercial, publicizando a informação. Como já 

foi descrito, o jornal dispõe de um espaço de agenda, em que divulga as atividades da semana, no 

qual caberia a notícia, até porque outros eventos que acontecem na cidade não possuem o mesmo 

destaque. 

Ainda na edição 4.285, na contracapa do jornal, é veiculada a notícia do terceiro 

congresso regional de Meio Ambiente realizado na Universidade da Região da Campanha 

(Urcamp), em Caçapava do Sul. No entanto, a abrangência do jornal, como já foi definido pelos 

proprietários, é a microrregião de São Sepé, Vila Nova do Sul e Formigueiro. O texto não 

especifica qual ligação há entre esse congresso e as cidades, nem apresenta fontes que pudessem 

argumentar sobre a importância da sua realização. Desse modo, não é possível identificar quais 

critérios nortearam a seleção dessa notícia.   
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A próxima edição de sábado (4.287) traz a reportagem “Farmácia Miligrama: produtos de 

qualidade e bom atendimento”, junto à foto da proprietária e das três funcionárias da empresa. O 

texto contém informações sobre a inauguração do local, contando que a empresa é um diferencial 

na cidade, já que nenhuma das outras farmácias de manipulação na cidade oferece essa variedade 

de produtos com qualidade26. A reportagem contém ainda alguns nomes que presenciaram a 

inauguração, e quem são as funcionárias da farmácia. A proprietária da empresa, Ana Paula 

Bertagnolli, conta que em uma semana a empresa superou as expectativas, já notando uma 

aprovação da população, e que está obtendo credibilidade juntos aos profissionais da saúde. No 

entanto, não há a voz do público confirmando essa aceitação. O texto informa os horários de 

funcionamento, e ainda as promoções e produtos para o “Dia dos Namorados”. Na página há 

também fotos do dia da inauguração. Mais uma vez é possível perceber a característica de 

informe comercial da reportagem, um texto publicizado, com caráter de valorização da empresa. 

Percebe-se, inclusive, uma tendenciosidade do veículo ao escrever que há um bom atendimento e 

que os produtos encontrados na farmácia possuem alto padrão de qualidade, os quais não são 

encontrados nas demais farmácias de manipulação da cidade27.   

Na capa da edição 4289, a reportagem tem como título “Sicredi completa 25 anos de 

cooperativismo”, junto à foto do prédio onde está instalado o Banco em São Sepé. O texto 

informa todo o histórico do banco cooperativo, que chegou à cidade em 1981. As fotos que 

acompanham a matéria são da festa realizada para comemorar o aniversário do Sicredi Centro Sul 

no município. No texto, não há informações sobre o acontecimento. As legendas especificam 

homenagens e a presença dos associados, porém não dizem onde e porque ocorreu o evento. Os 

últimos três parágrafos refletem as palavras do padre jesuíta Teodor Amstad, que iniciou com o 

cooperativismo de crédito no Brasil, em 1902, e o sonho concretizado anos depois pelo Sicredi.  

 

O sonho de um padre visionário contaminou outro visionário. Muitos obstáculos e 
dificuldades foram vencidos, tudo por conta e obra da capacidade de superação das 
pessoas, de um povo ordeiro, que cresce e trabalha, e assim construiu uma empresa 
sólida na região. 25 anos se passaram...e hoje é impossível deixar de dizer – O Sicredi 
cresceu e se mantém vivo na comunidade através da cooperação. O velho padre tinha 
razão: “Se uma grande pedra se atravessar no caminho e 20 pessoas quiserem passar, não 
conseguirão se, uma a uma, procurarem removê-la individualmente. Mas se 20 pessoas 

                                                 
 
26 A matéria expõe quais são os produtos oferecidos na farmácia: medicamentos manipulados, manipulação 
veterinária, manipulação de produtos pediátricos, fitoterápicos (produtos naturais), dermatológicos, produtos 
artesanais (sabonetes), cosméticos, perfumes, aromatizadores, grande linha de opção de presentes.      
27 Anexo 10 
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se unirem e fizerem força ao mesmo tempo, sob orientação de uma delas, conseguirão, 
solidariamente, afastar a pedra e abrir o caminho para todos”. A empresa que nasceu da 
iniciativa de 20 produtores rurais cresceu e fincou raízes na região que o acolheu. É hoje 
uma instituição financeira com quase seis mil associados, cuja missão é justamente 
‘valorizar o relacionamento, oferecer soluções financeiras para agregar renda e 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade. (A 

Palavra, edição 4.289, 2006, p. 13) 
 

Ao fim da página, em letras menores, está escrito “texto baseado no áudio visual de 

aniversário produzido pela assessoria de imprensa do Sicredi” (A Palavra, edição 4.289, 2006, 

p.13), o que demonstra a publicização da matéria, não sendo encontrado critérios de 

noticiabilidade que a justifiquem28. 

Na edição 4.291, a reportagem principal tem o título “Qualidade no Aprendizado”, junto à 

foto do Colégio Estadual São Sepé (CESS). O texto informa o histórico do colégio, que foi 

inaugurado em 7 de maio de 1971, completando 35 anos em 2006. Junto ao histórico foi possível 

perceber o caráter valorativo que o texto apresenta, falando da qualidade e bom aprendizado que 

o colégio proporciona. “Começava aí uma história de qualidade de ensino, dedicação aos alunos e 

um reconhecimento por parte dos sepeenses ao CESS” (A Palavra, edição 4.291, 2006, p.13). É 

necessário destacar que o texto jornalístico não apresenta o uso de adjetivos nem valoriza os 

acontecimentos. Essa função é do leitor. A matéria traz também a programação dos eventos que 

aconteceram em comemoração ao aniversário do colégio, entre eles o jantar baile realizado em 

um clube da cidade, onde foram homenageados alunos, professores, funcionários, ex-alunos, ex-

funcionários e ex-professores. Ao fim, o atual diretor do CESS, João Otávio Pitelkow, agradece a 

presença dos participantes. Mais uma vez não foi possível identificar valores-notícia, já que o 

texto funciona como um informe comercial do acontecimento.   

Nas oito edições referentes às quartas-feiras e sábados do mês de junho de 2006 foi 

analisado um total de cinqüenta e nove textos informativos, entre eles dezenove da editoria de 

geral, doze em serviços e agenda, onze notícias de política, dez de variedades, quatro matérias 

especiais de capa, duas de esporte e uma de polícia. Diante desses números foi possível perceber 

uma linha editorial voltada a informações pertinentes à comunidade com serviços e agenda. Em 

seguida, uma proposta de valorizar a política dentro do veículo, já que as matérias dessa editoria 

vêm sempre como uma prioridade na chamada na primeira página do jornal. E, por fim, a 

valorização do comércio do município, sendo que nas edições de sábado se percebe uma 
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influência do mercado diante das matérias principais. Conforme o diretor do jornal A Palavra 

explica, no capítulo anterior, o motivo da realização dessas reportagens se dá devido à política 

interna de valorizar o que é do município ou está instalado nesse contexto.  

 

4.2  JORNAL O GUIA   

 

O jornal O Guia é bissemanal, sendo publicado todas as terças e sextas-feiras, com oito 

páginas. Diferente do jornal A Palavra, as edições de O Guia detêm a mesma proposta editorial. 

No entanto, na terça-feira o jornal é impresso em preto e branco (PxB) e, nas sextas-feiras, capa e 

contracapa são coloridas. Ao todo foram analisadas oito edições do mês de junho de 200629 e 

vinte e quatro textos informativos, entre eles dezoito da editoria de geral e seis da editoria de 

polícia. Na capa são publicadas de duas a quatro manchetes de fatos que ocorreram durante a 

semana. A contracapa geralmente veicula uma matéria, dando prioridade a fotografias e eventos 

da sociedade30. 

Dentre os critérios de noticiabilidade propostos por Traquina, foi percebido no jornal O 

Guia a notabilidade em cinco dos textos analisados. O valor caracteriza notícias que envolvem 

um grande número de pessoas ou ainda o que foge ao normal, o insólito, acidentes, entre outros. 

A matéria sobre o “Dia do Desafio” é um exemplo disso. Manchete principal da edição 425, de 2 

de junho de 2006, o texto informa, já no título, que nesse ano participaram 14.223 pessoas. Na 

realidade foram 8.700 participantes. O erro foi corrigido na edição seguinte, 426. A notícia diz 

que pessoas, escolas, entidades e empresas resolveram sair da rotina praticando exercícios físicos 

e doando alimentos e agasalhos na quarta-feira, 31. Logo abaixo são veiculados os nomes das 

empresas, entidades e escolas que participaram do “Dia do Desafio” e quais atividades e 

contribuições estas realizaram, remetendo a um caráter comercial. Não informa com qual cidade 

São Sepé disputou o desafio e nem a vencedora. Ao lado do texto, em contorno, fotos do 

acontecimento sem legendas explicando. O critério se justifica pela quantidade de pessoas 

envolvidas no fato e na alteração da rotina causada pelo evento.  

O acidente entre um caminhão e uma Kombi em São Sepé, em 11 de junho, é notícia de 

capa da edição 427. No texto, é relatado que com a colisão, que aconteceu na rua Tuiuti, a Kombi 

                                                 
 
29 Edições número: 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 e 432 
30 Anexo 12 
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acabou batendo em uma residência. No veículo, além do motorista, estavam sua esposa e duas 

crianças. “O motorista do caminhão disse em seu depoimento que não havia visto a Kombi, e no 

momento que a viu tentou frear imediatamente, mas não conseguiu evitar a batida que resultou 

em danos materiais” (O Guia, edição 427, 2006, p.14). A matéria não especifica quem são os 

motoristas, se são da cidade e se alguém ficou ferido com a colisão.  A notabilidade é 

identificada nesse caso por ser um acidente.  

O critério de relevância, em que os assuntos causam impacto à comunidade ou ainda à 

vida das pessoas, seja ele positivo ou negativo, é percebido em cinco das matérias observadas. 

Entre estas, a notícia referente ao “Dia Mundial do Meio Ambiente” (O Guia, edição 426, 2006, 

p.8), comemorada em 5 de junho, e que obteve inúmeras manifestações no município. O texto 

informa que alunos das escolas municipais participaram de atividades com o objetivo de 

conscientizar a população. Entre as atividades, a exposição de trabalhos com materiais recicláveis 

na Praça das Mercês e a realização de um pedágio na entrada da cidade, para arrecadar fundos a 

serem doados à Liga Feminina de Combate ao Câncer. Porém, não explica qual é a ligação entre 

esse pedágio e o meio ambiente, já que a entidade beneficiada é de apoio a pessoas portadoras da 

doença. Em seguida, o próprio jornal realiza um exercício de reflexão e conscientização diante 

das questões ambientais. 

 
O meio ambiente e a ecologia passaram a ser uma preocupação em todo o mundo, em 
meados do século XX. Celebrado de várias maneiras, esse dia é aproveitado em todo o 
mundo para chamar a atenção para os problemas e para a necessidade urgente de ações. 
Se há assunto que consegue igualar todas as pessoas nesse planeta é a questão ambiental: 
o que acontece de um lado, para o bem ou para o mal, vai sempre afetar o outro. Nessa 
data, chefes de estado, secretários e ministros e fazem declarações e se comprometem a 
tomar conta da Terra. As mais sérias promessas têm sido feitas, que vão do be-a-bá ao 
estabelecimento de estruturas governamentais permanentes para lidar com 
gerenciamento ambiental e planejamento econômico, visando conseguir a vida 
sustentável no planeta. Podemos, cada um de nós, já fazer a nossa parte para a 
preservação das condições mínimas de vida na terra, hoje e no futuro, ou seja, investir 
mais naquilo que temos de valioso, que é nossa inteligência, para aprender a consumir 
menos o que precisamos economizar: os recursos naturais. E é sempre bom lembrar que 
o Brasil, identificado como um dos nove países-chave para a sustentabilidade do planeta, 
já é considerado uma superpotência ambiental. (O Guia, edição 426, 2006, p.8) 

 

O trecho deixa de lado a precisão quando cita “várias maneiras”, “mais sérias promessas”, 

sem especificar quais são elas. Percebe-se um conjunto de idéias desorganizadas e não 

fundamentadas em uma fonte especializada que pudesse confirmar essas informações, como, por 

exemplo, a de que o Brasil é um a superpotência ambiental.  Por fim, a reflexão do veículo, 
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dizendo para “cada um de nós fazer a nossa parte”, o que representa o ponto de vista de quem 

escreve. Como a matéria não é assinada, pode-se concluir que é a própria opinião do veículo, o 

que não é utilizado em textos jornalísticos, que não sejam artigos opinativos, artigos ou editoriais.  

O critério se justifica a partir de que o tema em questão tem relevância para a população de São 

Sepé, pois começa apresentando a notícia da comemoração ao “Dia Mundial do Meio 

Ambiente”31.  

A entrega dos alimentos recolhidos no “Dia do Desafio” e na palestra do empresário Saul 

Brabdalize é o assunto principal da capa da edição 427. A foto-legenda noticia que foram 

entregues 500 quilos de alimentos para entidades como Apae, Liga Feminina de Combate ao 

Câncer e Casa da Criança, no bairro Cristo Rei32. A entrega dos mantimentos aconteceu nas sedes 

da ACI33, CDL34 e Sindilojas35.  O texto cita que parte dos alimentos entregues foram arrecadados 

em uma palestra, mas não especifica o que foi o evento, por que foi promovido e com que 

finalidade. A relevância se dá em mostrar o que foi feito com os alimentos doados pela 

comunidade no “Dia do Desafio”, o que é de grande importância para essas entidades.   

O valor-notícia da infração também foi percebido em cinco dos textos analisados, 

remetendo a uma ruptura de leis e comportamentos estabelecidos. Um exemplo desse critério é a 

notícia publicada na edição 425, que tem como manchete “Abigeato, flagrante e tentativa de fuga 

no presídio marcaram as ocorrências desta semana” (O Guia, edição 425, 2006, p.1). Na página 

oito da edição, três notas justificam a manchete. A primeira delas é do roubo de vinte galinhas e 

um bezerro na localidade Alto do Posto, interior de São Sepé. Segundo o morador do local, cinco 

homens encapuzados teriam entrado na residência com armas de calibre 12. “Segundo o chefe de 

investigação, Bruno Alencar Etges, as investigações já estão em andamento, e há indícios de 

quem são os autores” (O Guia, edição 425, 2006, p.7). Porém, não diz quando o episódio 

aconteceu.   

A segunda nota é referente à tentativa de fuga de um dos presos do presídio regional de 

São Sepé, na quarta-feira. O detento abriu um buraco na parede, mas foi rendido por dois 

policiais que estavam de serviço. Após ser algemado, o preso mostrou resistência, ameaçando e 

                                                 
 
31 Anexo 13 
32 O bairro Cristo Rei é um dos mais pobres do município. 
33 Associação Comercial Industrial de São Sepé.  
34 Conselho de Dirigentes Lojistas de São Sepé.  
35 Sindicato dos Lojistas de São Sepé.  
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desacatando quem estava no local. Junto ao texto, a foto do buraco aberto na parede da cela. E, 

por fim, um flagrante por volta da meia-noite de quarta-feira, na rua Humaitá, em São Sepé. O 

morador relata que estava dormindo nos fundos da residência quando ouviu barulhos na parte da 

frente. Imediatamente ligou para a Brigada Militar que, chegando ao local, encontrou um rádio 

gravador, um par de luvas de couro e sete pacotes de suco em pó no lado de fora da casa. Na 

parte de dentro da residência foram encontrados uma televisão e um par de tênis em cima de uma 

mesa. O assaltante foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Regional de São Sepé. O 

texto não explica onde estava o infrator na hora da prisão e não diz o nome do morador da casa. 

Na foto, a vítima, sorrindo, mostra a janela por onde o assaltante entrou. As duas notícias de 

roubo não têm a importância que foi dada, no entanto são dadas tamanhas dimensões por serem 

ocorrências policiais, e, por isso, vendáveis36.    

A fuga de dois presos do presídio regional de São Sepé é notícia publicada na edição 

42837. Nesse caso, Márcio Vieira Mariano e Antônio Augusto Pires Vasconcelos, que cumpriam 

regime semi-aberto, fugiram após abrir um buraco na parede da cela onde ficavam na madrugada 

de domingo, 11 de junho. A fuga dos dois foi percebida somente pela manhã, durante a contagem 

dos presos. Junto à notícia, há fotos de onde os infratores abriram o buraco. Não é informado 

como conseguiram fugir, já que estavam dentro do presídio, e qual o percurso que deveriam ter 

feito para que nenhum policial os visse. Não há fontes que justifiquem e argumentem o fato 

relatado. Nos três casos relatados acima, há uma transgressão de leis identificada por Traquina 

como infração
38.   

O critério de notoriedade foi identificado em três dos textos analisados, sendo 

caracterizado por ter como enfoque o ator principal, a elite, políticos, personalidades, mesmo que 

isso não represente alguma mudança para vida das pessoas, como é o caso da matéria publicada 

na contracapa da edição 425, sobre a comemoração dos vinte e três anos do Rotary Club em São 

Sepé, em 30 de maio. Na ocasião foi realizado um jantar, no Clube do Comércio, onde 

“estiveram presentes sócios e esposas” (O Guia, edição 425, 2006, p.8). A presidente, Neuza 

Gonçalves, aproveitou a oportunidade para salientar o trabalho de prestação de serviços à 

                                                 
 
36 Anexo 14 
37 A edição 428 foi publicada na sexta-feira com dezesseis páginas, pois não foi possível a publicação dessa edição 
na terça-feira.  
38 Anexo 15 
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comunidade durante os vinte e três anos de atuação no município. Contornando o texto, seis fotos 

do público presente no jantar comemorativo.  

A “I Feira Regional do Livro”, realizada de 28 a 30 de junho em São Sepé, é a matéria 

principal da edição 432. Sob o título “Uma grande feira na praça” (O Guia, edição 432, 2006, 

p.6), o texto informa sobre a abertura do evento e as autoridades presentes no dia, tais como o 

prefeito de São Sepé, Arno Cleri Schröder, o patrono, Alcy Cheuiche, a presidente da Fundação 

Cultural Afif Jorge Simões Filho, Lourdes Osório, o padre Gerson Gonçalves, entre outros. 

Dentre a programação da feira são citadas as sessões de autógrafos com escritores da região, 

entre eles o secretário de cultura de Santa Maria, Humberto Gabbi Zanantta, Orlando Fonseca, o 

prefeito de Santa Maria, Valdeci Oliveira, e Celso Afonso Sagastume. “A feira vai até hoje e os 

visitantes poderão conferir ótimos livros, vários títulos, e variada programação” (O Guia, edição 

432, 2006, p.6). No trecho, o jornal qualifica como “ótimos livros”, porém o que pode ser bom 

para um consumidor pode não ser para outro. O uso de adjetivos não é recomendado na 

construção das informações, pois representa a opinião do jornal, sendo que este precisa estar 

isento de classificações. Observa-se também a utilização de “vários títulos” e “variada 

programação”, em que não especifica sobre o que se está falando exatamente. O texto jornalístico 

deve ser preciso, isso implica em indicar qual programação e quais livros. A percepção do critério 

de notoriedade se deu a partir de que o texto fala pouco sobre o evento e o que está sendo 

oferecido à população, detendo-se nas autoridades e escritores. Não foi entrevistado o público 

para complementar a notícia, e, aí sim, dizer como são os livros, se há ou não variedade, assim 

como não há referências sobre o que realmente interessa na matéria: os livros. A notoriedade é 

percebida a partir de que o texto veicula os nomes e a elite presente no evento, sem deixar espaço 

para o assunto principal da notícia39. 

O próximo valor-notícia é o de tempo, identificado em dois dos textos informativos, que 

leva em conta a atualidade dos acontecimentos. O primeiro deles é uma nota publicada na 

contracapa da edição 428, sobre o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo 2006. A 

notícia informa que o Brasil venceu a Croácia, por 1 x 0, na estréia, mostrando a torcida pela 

seleção pentacampeã nas ruas de São Sepé. Ilustrando a nota, a foto de uma Kombi caracterizada 

com as cores da bandeira ganhou o nome de “Kombhexa”, na qual alguns torcedores 
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comemoraram a vitória. Mais uma vez o jornal expõe sua opinião no seguinte trecho do texto: “... 

é isso aí pessoal tem que torcer!” (O Guia, edição 428, 2006, p.8). Enquanto torcer, para o leitor, 

é opcional. Ao fim, informa que o próximo jogo do Brasil é contra a Austrália, no dia 18 de 

junho40. 

“Bombeiros alertam para a prevenção de acidentes e incêndios” é a manchete principal da 

edição 431. O texto informa que está sendo realizada de 26 de junho a 2 de julho, quando é 

comemorado o Dia do Bombeiro,  a semana de conscientização com alunos de primeira a terceira 

séries do Ensino Fundamental das escolas de São Sepé. O objetivo, segundo o sargento Duarte41, 

do corpo de bombeiros, é que as crianças aprendam a evitar acidentes. O trabalho é realizado 

através de palestras e demonstrações em sala de aula.  

Nos dois fatos destacados é percebido o critério de tempo, por serem temas atuais: a Copa 

do Mundo, que tem repercussão em todo o Brasil, pois mobiliza a população, e as ações 

realizadas pelos bombeiros, a fim de prevenir acidentes e incêndios, que repercute pelo fato de 

estarem trabalhando em prol da comunidade no período em que comemoram a atividade que 

exercem. 

A proximidade, valor-notícia que se caracteriza por dar importância a acontecimentos 

próximos ao veículo, foi identificado em um dos textos analisados. Publicada na contracapa da 

edição 431, a matéria anuncia o início da “Feira Regional do Livro” em São Sepé. No texto são 

veiculados os realizadores do evento, Prefeitura Municipal de São Sepé, Fundação Cultural Afif 

Jorge Simões Filho e Secretária Municipal de Educação e Cultura, assim como a divulgação de 

empresas como Sicredi, Cotrisel, entre outras, que confere ao texto um caráter comercial. Em 

seguida, a notícia relata a programação da feira durante os três dias em que será realizada. Nesse 

caso, o critério é justificado por ser um acontecimento local, próximo ao veículo.  

Em três das matérias analisadas não são percebidos critérios de noticiabilidade proposto 

por Traquina. A primeira delas é publicada na contracapa do jornal O Guia, em 9 de junho, na 

edição 427. Já no título “Vinhos e Espumantes regaram a noite de degustação na AF. Cotrisel” (O 

Guia, edição 427, 2006, p.8) é percebido o valor comercial que a matéria propõe. A degustação 

dos produtos da vinícola “Perini” foi realizada pelo Supermercado Cotrisel, na sede da associação 

de funcionários da cooperativa, localizada no Alto do Posto.  

                                                 
 
40 Anexo 17 
41 O nome completo do sargento não foi divulgado.  
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Com a presença de aproximadamente 100 convidados o enólogo da vinícola apresentou 
de forma descontraída os produtos com a qualidade Perini. Os convidados puderam 
deliciar-se dos vinhos das variedades Cabernet Sovignon, Merlot e Bordô além da 
deliciosa espumante Moscatel. Após a degustação dos vinhos, os convidados puderam 
saborear as delícias dos frios com a qualidade Casper/Sadia em uma bela mesa preparada 
com os mais diversos produtos à beira da lareira. (O Guia, edição 427, 2006, p.8)  

  

Ao lado do texto, há fotos, sem legendas, sendo a principal delas provavelmente de 

representantes das empresas que promoveram o evento. A matéria tem caráter de informe 

comercial, já que o texto valoriza e qualifica os produtos provados durante o acontecimento, 

assim como divulga os nomes das empresas realizadoras da promoção. Não há fonte que 

confirme o que foi escrito, revelando a tendenciosidade do jornal em afirmar que os produtos são 

de qualidade. O trecho apresenta ainda alguns erros de ortografia e concordância nas frases42.  

A segunda notícia é referente à 3ª festa e 2ª feira da Associação das Famílias dos 

Caminhoneiros de São Sepé (AFCSS), que será realizada de 22 a 23 de julho, no Índio Sepé 

CTG. Dentre a programação estão previstas palestras realizadas pelo Sest/Senat sobre a 

participação dos pais na educação dos filhos, jantar italiano, caminhonaço, bênção aos 

caminhões, missa campal, almoço, shows, entre outros. O texto destaca que as representantes da 

associação visitaram o prefeito Arno Cleri Shröder e o vice Luis Fernando Tonetto, para pedir 

apoio do executivo na promoção do evento. Na matéria são informados os telefones de contato 

para quem desejar expor na feira e para as jovens que pretendem participar do concurso de 

Rainha adulta e juvenil da festa. Nesse caso, a matéria é publicada quase um mês antes do 

acontecimento, o que caberia a uma publicidade43. 

Por fim, a edição 432, trará a divulgação das candidatas que concorrerão à rainha adulta e 

juvenil da “3ª festa e 2ª feira da Família dos Caminhoneiros”, que acontece no primeiro dia do 

evento, 22 de julho. As nove participantes são filhas de caminhoneiros da cidade. “O desfile está 

sendo organizado por Luciane Gass integrante da comissão organizadora da festa. Os ingressos 

estão para o jantar do dia 22 e o almoço do dia 23 já estão a venda com as organizadoras, também 

já podem ser adquiridas camisetas da festa” (O Guia, edição 432, 2006, p.8). Junto ao texto há as 

fotos das candidatas. Mais uma vez é percebido o uso da informação publicizada sobre a festa,  

                                                 
 
42 Anexo 18 
43 Anexo 19 
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não sendo possível identificar critérios de noticiabilidade que norteiam a construção dessas 

informações.  

O jornal O Guia segue uma linha editorial voltada ao comercial, em que procura priorizar 

matérias que sejam vendáveis e interessem ao cliente anunciante. Por isso, notícias policiais são 

sempre chamadas de capa. Dentre as notícias analisadas foi possível perceber a precariedade 

jornalística das informações, visto que o veículo não costuma utilizar fontes durante a construção 

dos textos, e, mesmo que essas sejam empregadas, na maioria das vezes não são citadas. Os fatos, 

geralmente, não são apurados devidamente, à medida que apresentam erros de dados. O jornal 

deixa claro uma tendência opinativa durante a construção dos textos, utilizando o ponto de vista 

de quem escreve ou adjetivos que qualificam o produto sobre o qual estão falando.       

 

4.3 JORNAL A FONTE 

 

O jornal A Fonte é veiculado todos os sábados com, habitualmente, 20 páginas44. Com as 

análises das edições de junho de 2006, foi possível perceber que a capa traz entre três e quatro 

notícias e manchetes de acontecimentos que ocorreram durante a semana. Na contracapa do 

jornal há uma ou duas matérias que também revelam acontecimentos gerados na semana, porém 

assuntos “frios”, procurando valorizar as imagens. Na última página há, ainda, a previsão do 

tempo para a semana45.  No jornal A Fonte foram analisadas quatro edições46 e dezoito textos 

informativos, entre estes, nove são da editoria de geral, quatro de polícia, três de especiais, uma 

de esporte e uma de política. 

Dentre os critérios de noticiabilidade propostos por Traquina, o mais encontrado nas 

edições foi o de notoriedade, em seis das notícias, nos quais os assuntos veiculados são referentes 

a pessoas da sociedade ou que prestam contribuições à comunidade sepeense, mesmo que isso 

não represente um interesse público. A principal delas, referida em três das edições, uma capa e 

duas contracapas, é sobre “127ª Festa e Novena do Divino Espírito Santo”47. As matérias 

                                                 
 
44 Em edições próximas a datas comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, entre outros, 
são realizados cadernos especiais, os quais variam o número de páginas de 24 até 52. 
45 Anexo 20 
46 Edições número: 260, 261, 262, 263. 
47 Festa católica tradicional em São Sepé. Acontece anualmente, há 127 anos, durante nove dias, no mês de junho e é 
realizada na igreja matriz Nossa Senhora das Mercês. Nesse período, no início da noite é realizada uma missa, e logo 
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veiculam a programação da festa, festeiros realizadores, homenagens, o que está sendo 

comercializado e os prêmios dos bingos. No entanto, faltam informações pertinentes, não 

explicando por que ocorre e onde acontecem as celebrações. A matéria publicada na edição 261 

diz que “as entidades beneficiadas com a festa também agradecem” (A Fonte, edição 261, 2006, 

p. 12), no entanto, em nenhum momento é explicado o motivo da realização dessa festa, se é para 

ajudar entidades beneficentes ou no que é aplicado o dinheiro arrecadado. As informações vêm 

junto a inúmeras fotos das celebrações. Logo abaixo de uma reportagem, nessa mesma edição, há 

uma publicidade da Câmara Municipal de Vereadores divulgando a festa48.  

Em quatro dos textos informativos foi identificado o critério de relevância, ou seja, a 

importância que essa matéria tem diante do público como a notícia da falta de sinalização de um 

trecho em obras na rua Visconde do Rio Branco, em São Sepé, publicado na edição 261. O 

motorista, João Guterres Brum, trafegava pelo lugar quando se deparou com um monte de terra. 

Ao desviar o carro, perdeu o controle e acabou batendo em uma ponte. O texto informa que os 

policiais da Brigada Militar quando se dirigiam ao local para registrar a ocorrência também não 

enxergaram as obras e acabaram batendo a viatura no aterro. Segundo o secretário de obras da 

prefeitura, Nenê Oliveira, o trecho havia sido sinalizado com cavaletes, porém acredita que 

vândalos possam ter retirado do local. O critério de relevância é identificado levando em conta os 

riscos que a falta de sinalização pode acarretar. Nesse caso, o motorista ficou apenas ferido, 

porém o carro ficou suspenso na ponte em que bateu. 

O valor-notícia foi percebido também na matéria sobre a falta de uma ponte na estrada 

que liga a localidade de São Rafael à cidade. O texto informa que moradores do local há mais de 

três meses esperam uma posição da prefeitura em relação à situação precária da ponte velha, 

sobre o Rio São Sepé. A madeira, da qual é feita a ponte, está podre, representando perigo aos 

carros e pedestres que precisam passar pelo local. Durante a realização da reportagem, um 

veículo que passava pelo local acabou com uma das rodas presas entre as pranchas da cabeceira 

da ponte. A matéria relata a preocupação dos moradores da localidade, que se propõe a ajudar na 

reconstrução da ponte velha. O secretário de obras do município, Edimar Oliveira, explicou que 

em dez dias serão iniciadas as obras, e que a demora em começar a arrumar o trecho ocorreu 

                                                                                                                                                              
 
após bingo, no salão Paroquial da igreja, com prêmios arrecadados no comércio local.  Parte do dinheiro arrecadado 
é para manutenção da igreja, e o restante é doado a entidades beneficentes.  
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porque foi necessário abrir uma licitação para a compra do material de construção. Mais uma vez 

a relevância se dá a partir do risco que correm os moradores da localidade que precisam se 

deslocar até a cidade.  

O critério de infração foi identificado duas vezes na análise das quatro edições. Ele 

remete a uma ruptura de leis e comportamentos estabelecidos na sociedade. Nesse caso, a edição 

260 publica a tentativa de fuga de um dos presos recolhidos no Presídio Regional de São Sepé. 

Leandro Mariano Motta teria aproveitado o barulho da chuva e das trovoadas para abrir um 

buraco na parede da cela onde estava. Quando conseguiu pular para o pátio do presídio na 

tentativa de fugir, foi rendido por policiais da Brigada Militar que estavam de serviço. Como 

punição, o preso foi transferido para outro presídio. Leandro dividia a cela com mais três, que 

negaram ter participado da ação. No texto, o jornal exalta o trabalho da Brigada no seguinte 

trecho: “A ação só não se concretizou graças ao trabalho dos policiais da Brigada Militar que 

estava de serviço”. No entanto, esse é o trabalho que precisa ser desenvolvido pelos policiais 

enquanto guardam o presídio. O valor-notícia percebido se dá pelo descumprimento da lei 

estabelecida.  

Na edição 262, a notícia foi de alerta, já que durante a semana que antecede a edição 

teriam ocorrido três acidentes na BR 392, entre Santa Maria e São Sepé, com a morte de uma 

pessoa. O texto inicia fazendo a observação que nessa época do ano é quando há grande fluxo de 

caminhões carregando grãos para o porto de Rio Grande. E informa que em alguns trechos falta 

sinalização, e em outros momentos os próprios motoristas são imprudentes, fazendo 

ultrapassagens e manobras arriscadas. Porém, essas constatações não são realizadas por nenhuma 

fonte. Em seguida são mencionados os dois acidentes que aconteceram no mesmo dia, segunda-

feira, 12 de junho. Um deles, com um caminhão Bitrem que perdeu umas das carretas na pista, a 

qual ficou sobre o asfalto, sem que o motorista visse. No mesmo dia, a colisão entre um celta 

preto e uma carreta carregada de calcário causou a morte da motorista do veículo. Já na quinta-

feira, 15, três pessoas foram atropeladas na BR 392, enquanto caminhavam pelo acostamento da 

rodovia.  Mesmo que exista a morte e a vítima não tenha ligação com a cidade de São Sepé, o 

trecho onde aconteceram os acidentes é muito utilizado pela população da cidade, que viaja até 

Santa Maria para estudar, trabalhar, fazer compras, entre outros. A notícia é identificada como 

infração por representar a imprudência dos motoristas e apelar por cuidado na hora em que 

precisar fazer uso da rodovia.   
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Em uma das matérias percebeu-se o critério da morte, um dos principais valores para 

Traquina, que rende boas histórias, mesmo que sejam baseadas em assassinatos. Na edição 260, 

foi publicada a notícia de que uma rixa antiga entre dois moradores de Formigueiro acabou na 

morte de um deles, após discussão. O texto é confuso e não aponta o local exato de onde teria 

acontecido o homicídio, relatando as versões da testemunha e do acusado, através do depoimento 

na delegacia de polícia. O homicídio teria ocorrido em 26 de maio, quando Eliseu Rodrigues da 

Silva deu uma facada em Edemar Penteado Argenta.  No texto também não fica claro quem 

iniciou a discussão. Nesse caso, o próprio fato justifica o critério de noticiabilidade identificado, 

visto que Formigueiro é área de abrangência do jornal A Fonte
49.     

Traquina esclarece que esse valor-notícia é um critério fundamental, que explica o 

“negativismo do mundo jornalístico que é apresentado diariamente nas páginas do jornal” 

(TRAQUINA, 2005, p.79). No caso do jornal A Fonte, o diretor Luis Francisco Gressler Garcia 

explica que esses fatos são os que mais vendem, pois as pessoas têm interesse em ler tragédias, o 

que permite também concluir que a morte é um critério vendável e comercial no meio da 

comunicação.  

O tempo também aparece em uma notícia, com o início da Copa do Mundo. O critério de 

noticiabilidade refere-se à atualidade dos fatos. O assunto foi capa da edição 261, contando como 

iniciou a Copa do Mundo da Alemanha, porém não diz em qual cidade aconteceu a abertura. O 

texto informa o resultado dos jogos que ocorreram e conta o histórico da taça Fifa. Logo após, 

cita quem esteve presente à solenidade; ainda no mesmo parágrafo, o texto já se refere ao Brasil, 

e imediatamente a São Sepé, Vila Nova do Sul e Formigueiro, deixando as informações fora do 

contexto.  

 
O ponto alto da festa foi a entrada do em campo de 158 ex-campeões do mundiais, ainda 
vivos, entre eles o brasileiro Pelé. Coube ao rei a honra de entrar com a taça Fifa, ao lado 
da modelo alemã  Claudia Schiffer,. Depois teve o discurso de Horst Kohler, presidente 
da Alemanha. Assim como em todo o Brasil, em São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do 
Sul, área de abrangência de A Fonte, o clima é de festa e todos torcendo por mais um 
título da nossa seleção canarinha.    

 

Ilustrando a matéria, como foto principal, oito jovens que pintaram os rostos com as cores 

da bandeira do Brasil e vestiram-se com roupas e acessórios em um clima de torcida, em frente a 

um estabelecimento comercial, que não é citado na matéria.  Logo abaixo, a foto da abertura da 
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Copa do Mundo 2006, que deveria ser a principal, foi minimizada. A atualidade do fato, que tem 

repercussão em todo o mundo, é o valor-notícia identificado na notícia50.  

O critério de proximidade foi identificado em uma das matérias analisadas no jornal A 

Fonte. Segundo Traquina, quanto mais próximo o acontecimento estiver do meio de comunicação 

mais importância ele terá de ser veiculado. É o caso da nota publicada na capa da edição 263, 

convidando a população a prestigiar a “I Feira Regional do Livro”, que acontece em São Sepé, de 

28 a 31 de junho. Esse foi o primeiro ano que o evento contou com a participação da cidade de 

Formigueiro. O patrono foi o escritor caçapavano Alcy Cheuiche.  O texto informa o horário da 

abertura do evento, às 10h e 30min, com a presença de escritores, autoridades regionais, 

intelectuais e grande parte da comunidade escolar. Mais adiante, convida a população a 

comparecer à feira, que acontece em frente ao Centro Cultural Diolofau Brum. Fala ainda que a 

inauguração das melhorias que estão sendo feitas no auditório Ulisses Guimarães será um dos 

destaques do evento. Ilustrando a nota, há uma foto da reforma do local. No entanto, a notícia é 

um convite para a feira que começa a acontecer, e o jornal dá maior enfoque ao auditório que está 

sendo reformado do que ao evento principal e às atrações. O critério é identificado a partir de que 

é um evento importante e próximo da comunidade sepeense.  

O último valor-notícia identificado no veículo é o de visualidade, em que as boas 

fotografias são determinantes para a publicação da matéria. Na edição 263, a contracapa traz as 

imagens do inverno captadas em São Sepé. O texto remete à chegada da estação que modifica a 

paisagem. Na primeira foto, o pôr-do-sol contrastado com as cores do entardecer. A segunda, o 

rio coberto de geada. E, na terceira foto, o amanhecer de cerração e tempo fechado.  

Dentre as matérias analisadas, duas delas não correspondem ao critério de noticiabilidade 

propostos por Traquina. A primeira tem a chamada de capa: “A festa da AF Cotrisel e Sicredi” (A 

Fonte, edição 262, 2006, p.1). O jantar baile foi realizado para comemorar o aniversário de 30 

anos da Associação dos Funcionários da Cooperativa Cotrisel e em homenagem aos namorados. 

O evento contou com a presença de mais de 400 pessoas que participaram das festividades. 

Durante o jantar foi entregue uma placa ao primeiro presidente da entidade, Francisco Elias. Em 

seguida, o histórico da associação é contado sob o título “30 anos de história, conquistas e 

trabalho” (A Fonte, edição 262, 2006, p 10). O texto relata que a associação foi fundada em 1º de 

junho de 1976, localizada no Alto do Posto, e conta com áreas de lazer, quadras de jogos e salão 
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de festas.  “Um local aprazível, onde se pode ter o contato com a natureza, num belo cenário de 

coxilhas de São Sepé. Nesses 30 anos muitas pessoas tiveram atuação marcante na entidade, seja 

na realização de eventos, como na construção de uma das mais belas sedes sociais da cidade.” (A 

Fonte, edição 262, 2006, p.10). No último parágrafo, são mencionadas as festas que a entidade 

promove durante o ano, e fala da participação no Enescoop, evento que acontece também todos 

os anos. Porém, não explica o que é esse acontecimento e o que representa o seu nome. Foram 

dedicadas duas páginas ao evento e publicadas dez fotos dos presentes, como uma coluna social. 

Nas duas páginas há nove anúncios parabenizando a associação pelo aniversário. O espaço tem 

características de um informe comercial, por isso não é possível reconhecer critérios de 

noticiabilidade que norteiam a publicação dessa matéria51. Mesmo com chamada na capa, o 

evento de aniversário do Banco Sicredi é publicado através de um encarte caracterizado como 

informe empresarial, não representando matéria jornalística. 

A segunda matéria trata-se, na verdade, de um caderno especial com quatro páginas, 

publicado junto à edição 263, sobre o aniversário de cinco anos do jornal A Fonte. Na primeira 

página, o texto fala dos cinco anos dedicados aos “principais fatos de São Sepé e região e até do 

mundo” (A Fonte, caderno especial, edição 263, 2006, p.1). E seguida, no segundo parágrafo, 

convida a população para participar da mateada-show que aconteceria no domingo (após a 

edição), na Praça das Mercês, em comemoração ao aniversário do meio de comunicação. O 

evento conta com a participação de bandas e um espaço reservado às crianças. Por fim, comunica 

as bandas para passagem de som entre 13h e 30min e 15h. O texto é publicado ao lado de duas 

fotos de eventos realizados em aniversários anteriores. 

Na segunda página, são publicados dois artigos sobre o jornal. Um deles escrito pela 

jornalista responsável, Alessandra Gomes Cavalheiro, e outro pelo escritor Afif Jorge Simões 

Neto. Ao lado, fotos dos primeiros momentos do jornal que chegava à cidade.  

A página três traz uma entrevista com o diretor do jornal A Fonte, Luís Francisco Gressler 

Garcia, realizada por Alessandra. “Uma história de perseverança e trabalho” (A Fonte, edição 

263, 2006, caderno especial A Fonte, p.3). O texto fala da emoção de criar um jornal: 

 

Na noite mais longa e fria do ano de 2001, o radialista Luís Garcia avistava as luzes de 
São Sepé. Naquele momento, dirigindo sozinho, chegando de Venâncio Aires depois de 
24 horas de trabalho intenso, ele não se conteve e começou a gritar de alegria. Ele 
estava, enfim, chegando em casa com mil exemplares da primeira edição do jornal A 
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Fonte no porta-malas. O jornal chegaria pela primeira vez ás casas dos sepeenses, na 
manhã de 23 de junho daquele ano. Para comemorar os cinco anos d´ A Fonte, no início 
de mais um inverno, fizemos uma entrevista com o diretor do jornal, que ainda vibra a 
cada nova edição, como se fosse a primeira. Segundo o jargão dos jornalistas, o termo 
“farejador” é o que mais se aplica a Luís Garcia. Com receio de maiores vaidades, no 
primeiro momento, ele exitou em das a entrevista. Depois aceitou registrar as 
lembranças e emoções de criar a “Vertente Cristalina da Informação” (A Fonte, edição 
263, 2006, caderno especial, p. 3) 

  

Na entrevista são abordados os seguintes assuntos: o sentimento de trabalhar 24 horas 

ininterruptas, antes da primeira edição; o tempo restrito após a segunda edição; as descobertas e 

novidades que foram aparecendo na época; a correria para terminar a edição e dirigir a empresa; 

os momentos mais marcantes nesses cinco anos; A Fonte como um divisor de águas, que 

despertou a concorrência e hoje oferece maior qualidade nas informações para o leitor; a tradição 

dos cadernos especiais de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, entre outros; a 

dificuldade do mercado, e uma mensagem final de agradecimento aos leitores e colaboradores 

que tornam possível a feitura do jornal toda a semana, assim como aqueles que levam A Fonte até 

os leitores todos os sábados. Junto à entrevista, uma foto da atual equipe na realização da reunião 

de pauta. 

Na quarta e última página, fotos de colaboradores do veículo que trabalham em Vila Nova 

do Sul, Formigueiro e São Sepé, e, ao lado, marcas dos cadernos especiais realizados durante o 

ano.  

É possível perceber que o encarte realizado para resgatar a história da empresa funciona 

também como um informe comercial. Porém, nesse caso, há uma valorização e publicização do 

próprio veículo de comunicação e dos profissionais que atuam dentro dele. Por esse motivo, não é 

justificado por nenhum valor-notícia proposto por Traquina, em Teorias da Comunicação52.   

Segundo as análises das capas e contracapas nas edições do mês de junho de 2006, 

percebe-se que o jornal A Fonte segue uma linha editorial voltada a acontecimentos notáveis com 

grande público, um exemplo disso são os eventos religiosos. Nesse caso foram identificadas em 

três capas e uma contracapa notícias sobre a Festa do Divino, já comentada, a celebração de 

Corpus Cristi em Vila Nova do Sul e São Sepé, e a festa de São João Batista, que aconteceu em 

Formigueiro. Concursos de beleza, acontecimentos de grande repercussão mundial, como a Copa 

do Mundo, e matérias referentes à polícia e acidentes de notabilidade também são prioridades na 

seleção das notícias, o que deixa de lado, muitas vezes, notícias de maior importância para a 
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comunidade sem destaque especial. Percebe-se também ao longo das análises a preocupação com 

o comercial, refletindo nos textos o interesse em preservar o anunciante. Mesmo diante desse 

contexto é possível identificar ainda a preocupação com assuntos de relevância para a 

comunidade local, como os problemas do meio ambiente, a precária situação das estradas que 

levam ao interior do município e a falta de sinalização em alguns trechos, entre outros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Essa pesquisa teve o propósito de identificar se os critérios utilizados na construção das 

notícias dos jornais A Palavra, O Guia e A Fonte são norteados pelos critérios de noticiabilidade, 

estudados nas teorias do jornalismo. Dentro dessa análise foram percebidos também os agentes 

externos que influenciam na realização das notícias e sua estrutura.  

No jornal A Palavra foram analisadas cinqüenta e nove matérias referentes a notícias de 

capa e contracapa nas edições de junho de 2006, publicadas nas quartas-feiras e nos sábados. Em 

cinqüenta e duas dessas matérias foram percebidos os critérios de noticiabilidade. O valor-notícia 

mais encontrado foi o de relevância, em dezesseis dos textos, informando e esclarecendo 

assuntos que tem importância às vidas das pessoas e da comunidade sepeense. É pertinente 

esclarecer que, na análise individual das publicações do jornal A Palavra, predominou o critério 

de proximidade nas edições de sábados, ou seja, temas locais, os quais são próximos à 

comunidade e ao meio de comunicação. No entanto, esse dado se dá pelo grande número de notas 

de serviço e agenda que o jornal disponibiliza ao leitor. Em oito dos textos informativos não há 

evidência dos valores-notícia que norteiam a construção das notícias.  

No que diz respeito à estrutura das matérias, A Palavra apresenta uma apuração adequada 

dos fatos transmitidos. Acontecimentos e datas comemorativas são incorporados à realidade da 

comunidade sepeense. No entanto, são identificados erros ortográficos e gramaticais; faltam 

informações que respondam às perguntas básicas do lead nas matérias, além de serem utilizados 

adjetivos, os quais qualificam os assuntos que estão sendo tratados; em parte dos textos 

informativos não são apresentadas fontes oficiais e do público relacionados aos assuntos; os 

títulos, poucas vezes, não mantêm relação com o texto escrito; são publicados acontecimentos 

que não são atribuídos ao interesse público, mas caberiam a uma coluna social; é revelada uma 

certa tendenciosidade na realização de matérias políticas, em que o jornal valoriza alguns 

assuntos e não outros de mesmo interesse.     

Entre as vinte e quatro matérias analisadas nas edições de terça e sexta-feira do jornal O 

Guia, vinte e uma são justificadas pelos critérios de noticiabilidade propostos nas teorias. Os 

valores-notícia mais encontrados nesse meio são: o de relevância, em que são priorizados 

assuntos que tenham importância para a população de São Sepé; o de notabilidade, ou seja, 

assuntos que fogem à normalidade, que envolvam grande número de pessoas, assim como os 

acidentes, as falhas, o excesso e a escassez; e a infração, que representa a ruptura de leis e 
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comportamentos estabelecidos na comunidade. Esses três valores foram percebidos em cinco dos 

textos informativos analisados no jornal O Guia. Em três das notícias não foi possível reconhecer 

os valores-notícia. Dentre os textos, foi observado que o jornal busca priorizar nas capas e 

contracapas matérias que geram polêmica ou que tenham visibilidade no mercado local. Como os 

proprietários explicam, o jornal prioriza divulgar matérias que proporcionem a venda e agradem 

aos clientes anunciantes. Um exemplo disso são as matérias policiais, que a toda semana ganham 

espaço na capa, pois são vendáveis à medida que o leitor gosta de saber sobre tragédias. E, na 

contracapa, a veiculação de notícias referentes a eventos sociais e comerciais realizados na 

cidade. No decorrer das matérias, o jornal deixa explícito seu ponto de vista sobre os assuntos, de 

forma subjetiva, tornando o jornal tendencioso de forma aparente.   

No que diz respeito à construção das notícias, O Guia revela um despreparo estrutural. 

Com a falta de profissionais formados em jornalismo, é possível perceber erros ortográficos e 

gramaticais; o texto não responde a perguntas básicas do lead, não utilizando informações 

precisas sobre os acontecimentos, além de não serem utilizadas fontes oficiais e público para dar 

veracidade às informações e deixar visível a relevância que o tema tem para a comunidade. 

No jornal A Fonte foram observadas dezoito matérias publicadas nas edições de sábado. 

Em dezesseis dessas foram identificados os critérios de noticiabilidade. O valor-notícia mais 

encontrado foi o de notoriedade, ou seja, assuntos relacionados pessoas da alta sociedade, ou que 

prestam contribuições ao município, assim como políticos e personalidades do mundo artístico.  

Já em dois dos textos informativos não são percebidos valores-notícia que norteiam a construção 

destes.  

O veículo também possui uma apuração adequada dos fatos, procurando acrescentar 

informações pertinentes aos assuntos durante a construção das notícias. No entanto, apresenta o 

mesmo problema que os outros dois jornais, ou seja, o meio de comunicação, mesmo que em 

escala menor, não cita fontes de onde foram retiradas as informações, isto é, deixa de lado a 

opinião do leitor. A estrutura da notícia também apresenta erros de português; em parte das 

notícias há uma abrangência que não a proposta pelo veículo, faltando trazer as informações para 

a realidade do município. O veículo prioriza na capa e contracapa os assuntos mais recentes e 

próximos ao dia do fechamento, que ocorre na sexta-feira, às 16h, deixando assuntos de maior 

importância e interesse público nas páginas internas do jornal, sem o destaque merecido. O 

aniversário do jornal é um exemplo. Foi realizado um caderno especial de quatro páginas 


