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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho analisa as rotinas produtivas e os critérios de noticiabilidade do Programa 

Notícias da Região Central, vinculado à Rádio Gaúcha Santa Maria 105.7 FM. A síntese 

noticiosa vai ao ar quatro vezes ao dia. Para o estudo foram escolhidos cinco programas de 

diferentes horários de diferentes dias, entre 15 e 19 de abril de 2013. É uma pesquisa 

observacional e qualitativa. Para maior eficiência do estudo foi feita uma visita à emissora 

para o acompanhamento das rotinas diárias e das dificuldades que os profissionais da área de 

jornalismo enfrentam na recolha do material à produção radiojornalistica e que critérios os 

mesmos usam na hora de escolher um fato e que vire informação. Para melhor compreensão 

foi feita uma entrevista com o coordenador de jornalismo da rádio, Guilherme Zanini, 

produtores e jornalistas da emissora e posteriormente o cruzamento empírico com o aporte 

teórico sobre rotinas produtivas e valores-notícia.  

  

Palavras-chave:  

Rotinas Produtivas – Valores - Notícia - Radiojornalismo - Rádio Gaúcha         
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ABSTRACT 

 

 

 

This paper analyzes the production routines and criteria of newsworthiness Program News 

Central Region, linked to Radium Gaucha Santa Maria 105.7 FM. The synthesis news airs 

four times a day. For the study were chosen five programs of different times different days, 

between 15 and 19 April 2013. It is a qualitative and observational research. For efficiency 

study was made a visit to the station to monitor the daily routines and the difficulties that 

professionals face in journalism gathering material for production radiojornalistica and what 

criteria they use when choosing a fact and turn information. For better understanding an 

interview was conducted with the coordinator of radio journalism, William Zanini, producers 

and journalists from the station and then the intersection with the empirical theoretical about 

productive routines and news values. 
  
Keywords: 
Productive Routines - Values News - Radium Journalism - Radium Gaúcha 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa analisa o programa Notícias da Região Central, que vai ao ar pela 

Rádio Gaúcha Santa Maria quatro vezes ao dia, pelo 105.7 FM de segunda a sexta-feira nos 

seguintes horários: às 9h30min, 10h30min, 14h30min e 15h30min. Tem como objetivo 

atualizar os ouvintes com as principais informações dos municípios da região central do 

estado do Rio Grande do Sul.  

O trabalho teve como principal objetivo analisar as rotinas produtivas e os critérios de 

noticiabilidade que os produtores do programa levam em consideração para que um fato ou 

acontecimento se torne uma informação. É uma síntese noticiosa, com no máximo um minuto 

e trinta segundos de duração. Para a análise foram escolhidas as edições entre os dias 15 a 19 

de abril de 2013, de forma aleatória, e através de uma observação participante foi investigado 

como ocorria a produção do programa e suas rotinas produtivas. 

A finalidade da pesquisa é responder às seguintes perguntas: Como são escolhidas as 

notícias que vão ao ar? Como são classificadas? Como funcionam as rotinas produtivas do 

programa? 

No primeiro objetivo específico identificaram-se os critérios de noticiabilidade 

utilizados pelos produtores para a produção e escolha das notícias. O segundo item específico 

foi como avaliar os usos dos critérios de noticiabilidade e, por terceiro e último objetivo, foi 

feita uma observação de como ocorriam as rotinas produtivas da emissora até o processo de 

edição, finalização do programa e a apresentação do mesmo, no ar.  

Por ter um caráter jornalístico, o interesse surgiu pelo fato do rádio atingir um grande 

número de pessoas de todas as classes e pelo fato da síntese possuir notícias rápidas e curtas, 

em um mundo onde pessoas não possuem muito tempo para se atualizarem como devem, que 

têm uma rotina corrida e que se interessam por informações que estão próximas a elas, que 

acontecem em sua cidade ou em sua região.  

O programa Notícias da Região Central é um noticiário para pessoas que gostam de se 

informar dos fatos mais importantes que ocorrem na última hora. A síntese tem, também, 

caráter comunitário, sempre direcionando sua última informação a uma utilidade pública. É 

uma síntese noticiosa de informações rápidas, claras e objetivas com linguagem simples e 

acessível, características do radiojornalismo.  

O objetivo da pesquisa é contribuir para uma área fundamental do jornalismo que é na 

escolha entre o que é e não é notícia. Profissionais do jornalismo têm que escolher que fato 

deve ser publicado e qual tem mais importância para seu público alvo e as rotinas produtivas 
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de um grande meio de comunição que atinge todas as classes da sociedade como o rádio. 

Diante desse cenário a pesquisa é distribuída nos seguintes capítulos: 

O capítulo 1 trata de apresentar um panorama sobre o rádio na sociedade, com o 

avanço da tecnologia e como precisou modificar-se para atingir um novo tipo de ouvinte. 

No capítulo 2, estuda-se como ocorrem as rotinas produtivas, no dia a dia dos veículos 

de comunicação, e como se organiza a construção da informação. 

No capítulo 3, observam-se questões relativas aos critérios de noticiabilidade que 

profissionais da área de jornalismo utilizam na hora de escolher um fato, por seu grau de 

importância, para que o mesmo venha a virar uma informação e ser vinculada a um programa 

noticioso. 

Já o capítulo 4 relata um pouco da história da Rádio Gaúcha de Porto Alegre e Santa 

Maria, emissora de onde é veiculado o programa analisado.  O capítulo 5 explica como é a 

apuração, a edição e a finalização até ir ao ar no Programa Notícias na Região Central. O 

capítulo 6 é o percurso metodológico. 

Por fim, o capítulo 7 é a análise dos critérios de noticibilidade de cada notícia 

vinculada da síntese noticiosa. No capítulo 8, são as considerações finais e o resultado final da 

pesquisa.  
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1 RÁDIO: O VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO QUE SE MANTÉM ATRAVÉS DOS 

TEMPOS 

 

O rádio é um dos meios de comunicação que possui maior audiência, e chega a um 

grande número de pessoas. Com o grande avanço tecnológico, o veículo sofreu muitas 

modificações que o possibilitaram atingir novos ouvintes e uma maior abrangência. 

 Através disso vale resgatar um pouco da história de como o radiojornalismo chegou 

ao que é, e como era estruturado até ganhar notoriedade para tornar-se um dos principais 

meios de comunição e como o mesmo utilizou-se do avanço tecnológico para se estruturar e 

interagir socialmente com o público no século XXI. Com isso os programas de rádio foram 

adaptando-se a um “novo” tipo de ouvinte, cada vez mais participante e exigente. Para 

entender alguns conceitos de como funcionam as técnicas da produção jornalística dentro do 

veículo rádio é muito importante teorizar alguns conceitos de como as mesmas são utilizadas. 

O radiojornalismo começa a ganhar importância quando o Brasil se envolve na 

Segunda Guerra Mundial, pois o veículo adquire forma, audiência massiva como explica 

Ferraretto (2001).  Tudo iniciou-se  em 28 de agosto de 1941 com o Repórter Esso. Era um 

programa de notícias patrocinado pelo Esso Brasileira de Petróleo e com um noticiário da 

United Press Internacional, como complementa Ferraretto (2001). “Mas a maior contribuição 

do Esso foi a introdução no Brasil de um modelo de texto linear, direto, corrido, e sem 

adjetivações, apresentado em um noticiário ágil e estruturado” (FERRARETTO, 2001, p.127).  

Prado (1989) explica que o rádio é o meio de comunicação mais eficiente que existe 

para transmissão de notícias e de fatos atuais por suas características como a simultaneidade e 

a rapidez. Outra característica que o autor cita é por ser um meio de comunição simples, que 

pertence a todas as classes sociais e de fácil manuseio e acesso. O rádio pode usar outros 

meios de comunicação como fontes, nesse caso tem a televisão, o jornal impresso ou outros 

meios como agências de notícias, assessorias de imprensa ou internet para obter informações. 

Existem algumas características que apenas o rádio possui como, a instantaneidade. 

Prado (1989) exemplifica que o rádio é um veículo de comunicação que transmite 

informações que estão ocorrendo no momento, diferentemente do jornal impresso que 

informa as notícias do dia anterior. Por isso, as notícias do rádio devem ser claras, porque 

dificilmente serão repassadas novamente. Com essa instantaneidade, acabaram-se as edições 

extras dos veículos impressos. O autor ainda complementa que as informações podem ser 

complementadas em outros programas ao longo da programação.  
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Prado (1989) ainda enfatiza que no radiojornalismo existem três tipos de notícias. A 

mais comum é a notícia estrita e a mais utilizada em noticiários de hora em hora. Ela é muito 

parecida com a pirâmide impressa, dos veículos impressos, mas nos veículos radiofônicos ela 

começa com uma simples “introdução”.  

 

A introdução deve ser breve e simples em sua formação. Sua função é a de atrair a 

atenção do ouvinte sobre aquela informação. Muitas vezes o ouvinte estará no 

estado de ouvir e, através dessa introdução, despertaremos seu interesse, 

recuperando-o para o estado de escutar (PRADO, 1989, p.50). 

 

Após essa introdução que contém as informações mais importantes, no restante da 

notícia deve haver parágrafos sucessivos com simplicidade, brevidade e linearidade sempre 

seguindo as mesmas características. O encerramento da notícia deve ser atraente resgatando o 

“fato” principal, para deixar o ouvinte interessando e que o mesmo possa fixar essa 

informação, sempre usando frases curtas e claras. A notícia com “voz” é muito parecida com 

a estrita, mas possui a voz do protagonista, trazendo maior credibilidade e exatidão ao 

ouvinte, dando uma sensação de maior participação. A notícia com entrevista é quase 

estruturada com as duas anteriores, uma entrada interessante e a seguir uma entrevista que 

pode começar fornecendo dados ou da resposta do “porquê” como argumenta Prado (1989). 

Existe um personagem que é entrevistado, sempre com perguntas curtas para melhor 

compreensão do ouvinte.  

Por ser um meio de comunicação de rápida absorção das notícias por seus 

consumidores além de ter um texto claro e de fácil entendimento, o rádio também possui 

diferentes tipos de programas noticiosos estruturados e feitos com características, que apenas 

o veículo possui.  

Ortriwano (1985) explica algumas diferentes formas da difusão da informação 

radiofônica. A autora dividiu nas seguintes categorias: Flash: um grande acontecimento que 

deve ser transmitido na hora, para que não se perca a oportunidade. Não pertence a nenhum 

programa específico e não segue as perguntas tradicionais do jornalismo como “quem? o quê? 

quando? onde? como? por quê?”, apenas informações necessárias para o ouvinte saber do 

ocorrido; edição extraordinária: é quando um fato muito importante precisa ser informado, 

sendo um pouco mais longo que o flash, podendo a emissora interromper toda a sua 

programação e ficar informando acontecimentos do fato ocorrido; especial: é um programa 

que pode ser apresentado periodicamente, sobre um determinado assunto da atualidade ou de 

grande importância; boletim: noticiário apresentado, normalmente com script montado.  



11 

 

Em algumas emissoras é transmitido de meia em meia hora ou de uma em uma hora 

para informar o ouvinte das notícias do momento, com tempo de duração de três a cinco 

minutos; jornal: normalmente tem duração média de 15 minutos, separados por editorias, com 

informações mais detalhadas, podendo conter entrevistas e opiniões durante a notícia. Possui 

vinhetas de encerramento e abertura e o script é totalmente elaborado antes para não haver 

erros; informativo especial: são programas que seguem apenas uma linha editorial, mais 

comum são os assuntos sobre esportes; programa de variedades: pode não conter assuntos 

sobre atualidade, mas é destinado a certo tipo de público, podem ser programas musicais ou 

humorísticos. 

Já a síntese noticiosa é um programa sim de frases diretas, sem rodeios, que vai direto 

aos assuntos, não levando mais do que cinco minutos de duração. Para Ferraretto (2001), a 

síntese noticiosa é um informativo de texto curto e direto que predomina em uma edição 

destacando e sintetizando os assuntos e acontecimentos mais importantes ao fim do último 

noticiário.  

Existem alguns níveis de informações. Para Ortriwano (1985) as primeiras 

informações devem ser as mais impactantes, informar no momento exato do acontecimento 

com a maior rapidez possível. 

Ferraretto (2001) condiciona a forma da mensagem radiofônica basicamente por seis 

elementos que são: a capacidade auditiva do receptor, a linguagem radiofônica, a tecnologia 

de transmissão e a recepção empregada, a fugacidade, os tipos de público e as formas de 

recepção. 

Meditsch (2007) explica que a grande evolução do rádio aconteceu mesmo no final da 

década de 90. Para isso, se integrou a outros meios de comunicação, principalmente o 

impresso, para qualificar o conteúdo informativo. Na era da informação, o rádio consegue 

noticiar grandes acontecimentos com uma maior rapidez que os outros veículos de 

comunicação, juntamente com a internet, além de possuir um grande conteúdo que salienta a 

integração da mass mídia. Para o autor, o radiojornalismo demonstra os fatos sobre a sua mais 

nítida realidade. Em sua visão, os programas de formato informativo e conteúdos sobre 

serviços têm como objetivo primordial atender a demanda de seu público-alvo.  

Para Meditsch (2007) o radiojornalismo é uma evolução nos meios de comunicação 

por ter uma programação variada para vários tipos de público. “O rádio atual ampliou seu 

campo comunicativo próprio e entrou na disputa em um conjunto complexo de plataformas 

comunicativas” (HERREROS, 2011, p. 1). 
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Já para Herreros (2011) compreender que, durante a última década, com a introdução 

de novas tecnologias o rádio vem sofrendo grandes transformações e cada vez mais tenta se 

adequar as lógicas digitais. Esta é a terceira grande transformação do rádio. A primeira 

aconteceu nos anos 40 e 50 com base na contribuição de transmissores, gravadores 

magnéticos, frequência modulada, e estereofônica, e a segunda nos anos 80 e 90 com a 

digitalização e a convergência dos meios, como menciona Herreros (2011). O autor descreve 

que a terceira transformação é a inserção do meio radiofônico nas plataformas internet e 

telefonia móvel.  Com essa nova convergência multimídia, juntamente com as convergências 

anteriores, o veículo passou a ser multiplataforma. Começa a explorar outros meios e outras 

linguagens com conteúdos e serviços com orientações de adaptação, hipertextos e 

interatividade, como menciona Herreros (2011, p. 7) abaixo: 

 

O rádio integra as plataformas e multiplica seus modelos de programação generalista 

e multi-temática ou especializada à convergência com internet e telefonia móvel até 

dar origem ao pleno ciber-rádio e rádio móvel. Criam-se novos canais, incorporam-

se outros conteúdos e se experimenta com uma linguagem inovadora procedente da 

tecnologia.  
 

Com as mudanças tecnológicas, o rádio deixou de ser um meio de comunicação em 

um ponto fixo, e isso fez com que se modificassem a interatividade com o público, que há 

alguns anos atrás era, em quase sua totalidade, por telefonia fixa, como explica Herreros 

(2011). Com a inserção das novas plataformas os ouvintes podem participar diretamente da 

programação através de e-mail, chats e fóruns. Com o crescimento da web 2.0, cada vez mais 

o público de massa não se torna apenas receptor, mas também um produtor de informações, 

conforme cita o autor. A interatividade é uma das maiores características, que o veículo rádio 

ganhou através da internet. 

Nesse sentido, Ferraretto (2008) comenta que com essa nova interatividade, muitos 

apresentadores acompanham as opiniões, em simultaneidade, de ouvintes através de chats ou 

redes sociais dos assuntos discutidos para que o mesmo, ou no caso, de haver algum 

entrevistado, para que possam debater ou argumentar e defender suas opiniões.   

Nas palavras de Almeida e Magnoni (2008, p.2): 

 

Assim, o “internauta” traça o próprio caminho durante a navegação em busca dos 

conteúdos que lhe sejam úteis ou mais agradáveis. Com a customização, cada vez 

mais o conteúdo da web é determinado pelos interesses de nichos específicos de 

receptores.  
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Conforme Almeida e Magnoni (2008) a relação entre internet e rádio podem ser vistos 

e gerar dois caminhos de desenvolvimento, um como complementar e outro como 

concorrente.  

Na primeira hipótese, a Internet seria uma protagonista ajudando o rádio a alcançar 

mais ouvintes e abranger sua audiência, pois se transformou em uma plataforma multimídia. 

Já na segunda hipótese a web seria uma concorrente do rádio, pois retarda a transmissão 

analógica para uma totalmente digital, pois com um sistema radifusor analógico é muito fácil 

a criação de web rádios (ALMEIDA; MAGNONI, 2008). 

A Internet ajuda as emissoras de rádio a se identificar e proporciona muita 

interatividade para os ouvintes, como ouvir antigos programas, imagens de seus 

comunicadores, grades de programação, fotos, como entrar em contato e muitas outras formas 

de interatividade.  

Ferraretto (2008) explica que uma das vantagens de possuir uma web rádio é que 

através da Internet, seu conteúdo pode ser acompanhado em várias partes do mundo, se o seu 

alcance for baixo e não atingir uma longitude muito alta. O autor ainda cita três vantagens 

significativas para que o rádio entre nessa “nova era”: Primeiro, por substituir qualquer tipo 

de ondas hertzianas, segundo que qualquer emissora seja escutada e migre para o celular e 

terceiro que o conteúdo radiofônico pode ser escutado a qualquer instante através do RSS 

(Rich Site Summary).  

A Internet possibilita várias ferramentas que auxiliam as webs rádios, para que possa 

facilitar a navegação do ouvinte através de seu site. O RSS é fundamental para que os 

ouvintes recebam atualizações de informações e notícias sem que precisem visitar os sites um 

a um.  O podcast é outra tecnologia ligada a RSS. Através dele os usuários podem receber 

qualquer tipo de mídia digital (fotos, vídeos, áudios) através de atualizações. Algumas 

grandes emissoras possuem a tecnologia WAP que através de uma conexão de internet sem fio 

o conteúdo das páginas é mandado diretamente para o celular do ouvinte.  

Almeida e Magnoni (2008) explicam que o rádio teve que mudar o seu jeito de fazer 

jornalismo para poder competir com o jornalismo digital. Antigamente o rádio era o veículo 

mais rápido, mais prático e que sempre chegava antes nos fatos ocorridos. Com o crescimento 

da internet ele perdeu esse posto. Para isso, o radiojornalismo procura cada vez mais se 

aprofundar em reportagens e debater os assuntos mais polêmicos.  

Para Ferraretto (2008), o rádio deixou de ser apenas um meio de comunicação de 

ondas eletromagnéticas que transmitem à distância ondas sonoras para inúmeras pessoas. 

Com a internet o rádio deixou de ter demarcações de fronteiras. 
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Os veículos de comunicação vêm cada vez mais se inserindo nas novas tecnologias e 

meios. O rádio vem se adaptando passo a passo neste novo meio, principalmente com a 

internet, pois está conseguindo atingir um público bastante diversificado e cada vez mais 

participante na programação e construção da informação. Pelo fato do crescimento e da 

abrangência que o rádio tomou por conta da internet cada vez mais os programas precisam 

mudar seus critérios e rotinas, pelo principal motivo de ter alcance ilimitado através da web.  

O veículo deixou de ser regionalizado para se tornar um meio de comunicação capaz 

de chegar a todas as partes do mundo com a era digital. Através disso uma grande emissora 

não deve trazer apenas informações regionais, mas sim, e se possível, notícias de interesses 

nacionais e internacionais para manter o seu ouvinte sempre informado e atualizado.  

O próximo capítulo é sobre como funcionam as rotinas produtivas na construção da 

informação jornalística e como essa produção pode afetar um profissional na escolha da 

informação. 
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2 ROTINAS PRODUTIVAS NA CONSTRUÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

As rotinas produtivas são essenciais para uma padronização no trabalho jornalístico. 

Segundo Wolf (2003) três fases da produção informativa quotidiana são fundamentais, pois 

encontram-se em qualquer tipo de meio de comunicação: a coleta de informações, a seleção 

da notícia e a apresentação.  

“A fase de recolha dos materiais necessários para se dar forma a um noticiário ou a um 

jornal é, primeiro, descrita de acordo com algumas de suas características gerais e, depois, 

analisada mais profundamente na componente fundamental das fontes” (WOLF, 2003, p. 

218).  

Wolf (2003) também cita que os processos rotineiros de coleta de informações, na 

maioria dos casos é material produzido em outras localidades como agências e as redações 

dos meios de comunicação têm apenas a “missão” de retirar ou acrescentar mais textos, 

imagens ou fotos dependendo do veículo.   

Os critérios de noticiabilidade também interferem na recolha do material, sobretudo na 

escolha de fontes estáveis, pois essas matérias são inseridas mais facilmente nas rotinas 

normais das redações. Uma importante característica da coleta de informações é a 

preocupação de jornalistas de ter notícias atuais e importantes.  

Na concepção de Wolf (2003, p. 220): 

 

A fase de recolha de matérias noticiáveis é influenciada pela necessidade de se ter 

um fluxo constante e seguro de notícias, de modo a conseguir-se sempre executar o 

produto exigido. Isso leva, naturalmente, a que se privilegie os canais de recolha e as 

fontes que melhor satisfazem essa exigência: as fontes institucionais e as agências.  

 

“O conhecimento de formas rotineiras de processar diferentes tipos de „estórias‟ 

noticiosas permite aos repórteres trabalhar com maior eficácia” (TRAQUINA, 2004, p.193).  

Outro fator muito importante nas rotinas produtivas são as fontes. Segundo Wolf 

(2003) as fontes dão maior qualidade à informação que é produzida à mass mídia. Essas 

fontes são divididas em duas partes: As pessoas que são entrevistadas por jornalistas, 

presentes em algum fato ou acontecimento ou as agências de notícias.  

Nesse contexto, GANS (apud WOLF, 2003, p. 223) afirma que: 

 

Uma primeira definição de fonte atribui essa denominação a todas as pessoas que o 

jornalista observa ou entrevista [...] e as que fornecem apenas informações enquanto 

membros ou representantes de grupos (organizados ou não) de utilidade pública ou 

de outros setores da sociedade. 
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Essas fontes recebem diversos tipos de classificação como, por exemplo: 

institucionais, oficiosas, ativas ou passivas dependendo do tipo de ligação que as mesmas têm 

com o meio de comunição e com o grau de que são utilizadas. Como explicam Guns e 

Schlesinge, jornalistas, fontes e público são um sistema linear e usam para exemplificar um 

jogo de corda, que é decidido pela força “as notícias são, entre outras coisas, o exercício do 

poder sobre a interpretação da realidade” (SCHLESINGER apud WOLF, 2003, p. 223; 

GANS apud WOLF, 2003, p. 223).  

Traquina (2004) alerta que jornalistas não devem ficar muito dependentes de suas 

fontes, pois o profissional passa a escrever para as fontes e não para o público e as mesmas 

tomam conta da situação a passam a definir o que será noticiado. Alguns fatores são 

associados para que um repórter procure determinadas fontes, que são: a oportunidade 

antecipada revelada, a produtividade, a credibilidade, a garantia e a respeitabilidade conforme 

enumera Gans (apud WOLF, 2003, p. 228):  

 

A relutância em contatar com fontes que não sejam oficiais ou com colegas, não 

deveria causar surpresa. Os repórteres não têm tempo para desenvolverem contatos 

com fontes que não são conhecidas ou para passarem pela rotina que transforma 

estranhos em informadores [...].  

 

Jornalistas de assuntos especializados têm algumas fontes específicas, e por isso têm 

mais tempo de entrar em um determinado assunto, mas acabam caindo em uma rotina e têm 

uma relação muito estreita com algumas fontes, já jornalistas que não são especializados têm 

mais dificuldades de ter contatos específicos por ter um tempo muito limitado de trabalho. 

Alguns programas jornalísticos da atualidade e programas sobre o cotidiano carecem muito de 

algumas fontes, não por suas preliminares ideológicas, mas sim pelos procedimentos 

organizados e produtivos de alguns programas de informações. Essas pessoas são “utilizadas” 

para compreender melhor algum assunto que está sendo discutido, por pontos de vistas 

diferentes em assuntos que são socialmente aceito e muito discutidos (WOLF, 2003).  

Outra fonte de informações que é muito importante para os grandes veículos de 

comunicações são as agências de notícias. Os órgãos de informações com menor poder 

econômico usam cada vez mais as agências para receber notícias do exterior, pois é melhor do 

que manter um corresponde internacional, que é muito caro, do que comprar a notícia pronta. 

“Como acontece com relação a outras fontes, os jornalistas têm critérios de avaliação da 

credibilidade e autoridade das agências, que se refletem nas modalidades de utilização e nos 
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procedimentos de controle das notícias da agência” (WOLF, 2003, p. 233). Notícias que 

acontecem no dia a dia estão ligadas diretas ou indiretamente às agências.   

Depois de todo o processo de apuração e coleta de matérias é hora de selecionar as 

notícias para a transição do programa jornalístico. Wolf (2003, p. 241) destaca que: 

 

Na realidade, o afluxo de material para a seleção está já regulamentado e 

estabilizado de uma forma bastante firme: os modos, os processos e os hábitos que 

provocam essa regulamentação são já uma primeira forma importante de seleção. 

Esta é, por um lado, adequada às necessidades de organizar racionalmente o trabalho 

e, por outro, é congruente com o conjunto de valores/notícia que têm por objetivo 

tornar possível a parte do restante da seleção dos acontecimentos. 

 

Essa seleção da informação é um sistema complexo que vem desde as fontes 

entrevistadas até a finalização da matéria. Os valores - notícia não se sobressaem apenas na 

hora de escolher a notícia, mas sim em todo processo de produção. Os critérios de seleção não 

são feitos apenas pela relevância das matérias, mas também pela eficiência das notícias. “Os 

órgãos de informações tem que ser eficientes na medida em que se espera que forneçam ao 

público as notícias mais atualizadas em tempos preestabelecidos” (GANS apud WOLF, 2003, 

p.241). 

Chegam, normalmente, nas redações dos meios de comunicações inúmeras notícias de 

todos os tipos, como histórias do dia anterior ou que não puderam ser completas e com 

informações incompletas pela falta de tempo que o repórter teve para finalizá-la. Mas sempre 

há espaço para informações que chegam em cima da hora e que normalmente tem valores- 

notícia essenciais. 

 

A lista inicial das notícias é longa, mas muitas das histórias propostas revelam-se 

depois inadequadas [...] Além disso, contem histórias que foram proteladas nos dias 

anteriores ou que não puderam ser completadas, por falta de tempo ou de 

informações suficientes. Mais ainda, a lista inclui sempre algumas “notícias sem 

data”, isto é, não ligadas a um acontecimento específico e que podem, por esse 

motivo, ser dadas quando se quiser [...]. A lista está, intencionalmente, repleta de 

itens adiáveis, que podem ser retirados para dar lugar às breaking stories (ou seja, 

notícias imprevistas), que têm prioridade absoluta na seleção das notícias [...]. 

Quando todas as propostas de notícias são apresentadas, são escolhidas 

criteriosamente para se chegar a um primeiro esquema [...]; esquema que é ainda 

longo, mas, a partir desse momento, ou selecionadores tem já feita a escolha de 

prioridades e sabem, portanto, quais notícias que irão provavelmente utilizar [...] 

(WOLF, 2003, p.242). 

 

Após a seleção e o produto, tudo vira um “simples” fato contado do que aconteceu no 

mundo nas últimas horas. Apenas dentro das instituições são feitas as escolhas de quais fontes 
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serão usadas e para que haja uma correlação entre os fatos noticiados no conteúdo informativo 

para que se possa passar a informação para o público de massa.  

E a terceira parte da rotina da informação é a apresentação da notícia. “O processo de 

tratamento não pode ser explicado nos noticiários: se o fosse, destruiria a convicção que o 

público tem de que a pretensão do órgão de informação não é de criar as notícias, mas apenas 

retratá-las” (ALTHEIDE apud WOLF, 2003, p.244). Nas fases anteriores as informações 

eram descontextualizadas do seu quadro social, histórico, econômico, político ou cultural, 

nessa nova fase elas são refeitas para que possam se enquadrar ao formato do programa 

noticioso. Após essa reestruturação da informação, conforme avaliação ela é avaliada e 

conforme sua relevância e seu significado ela é inserida no veículo noticioso.  

Para as histórias terem um sentindo existe o editing, que é especialmente usado na 

televisão. “O editing tem, portanto, como objetivo fornecer uma representação sintética, 

necessariamente breve, visual e coerente e possivelmente significativa do objeto da notícia” 

(WOLF, 2003, p. 245). Através desse recurso existe a possibilidade de dar enfoque maior a 

uma parte da informação (highlighting).  

Gans (1979) explica o highlighting, que é a capacidade de dar maior saliência às partes 

mais importantes das notícias, “anulando” assim partes que não pareçam tão importantes e 

tudo que parece ser previsível, como um acontecimento novo, surpreendente. Nestes 

momentos até o áudio é muito importante para mostrar os highlighting, pois um áudio 

ambiente bastante forte dá uma autenticidade maior e impacto à cena.  

Um dos fatores que fazem parte da apresentação das notícias é o público. São muito 

importantes nessa fase os critérios de importância e de interesse público em certos tipos de 

informações. Apesar de muitos veículos de comunicação terem estudos sobre seu público 

alvo, muitas vezes os mesmos não são levados em consideração na hora de se inserir nos seus 

procedimentos produtivos. Mas qualquer conhecimento acerca da mass mídia traz muitas 

restrições aos jornalistas e isso muitas vezes é uma perturbação para o mesmo. 

Golding-Elliott (apud WOLF, 2003, p.247) enfatiza que: 

 

A solução para estas duas exigências opostas (estar ao serviço do próprio público e, 

ao mesmo tempo, não se deixar condicionar por ele) tende a ser a afirmação de que 

as necessidades do público são bem compreendidas pelo jornalista em virtude da sua 

vasta experiência e dos contatos diários com um grande leque de pessoas que 

constituem esse público. 

 

Jornalistas têm muita falta de respostas do seu público alvo, mas isso normalmente não 

é um grande problema, pois quando um jornalista precisa pensar em uma notícia para seu 
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público alvo, ele leva mais em consideração os critérios de sua própria avaliação de uma 

notícia do que a do próprio público que ele irá comunicar. “Neste contexto, fazer uma 

avaliação de notícia é pensar no público porque se pressupõe que as seleções efetuadas por 

profissionais são aquelas que vão ao encontro aos desejos dos destinatários” 

(SCHLESINGER apud WOLF, 2003, p. 247).  

O pressuposto que cerca o público também faz parte da rotina produtiva, tanto da fase 

de seleção do material informativo como na fase da apresentação da notícia, como afirma 

Wolf (2003). Quando há alguma reestruturação ou algo muda como linhas editoriais ou baixa 

nas vendas há uma modificação da rotina produtiva que também acaba afetando o público 

alvo, então esses pressupostos devem ser revistos para que haja uma melhora até que se 

mantenha o equilíbrio e as novas rotinas, finalmente, possam voltar ao normal. 

As rotinas produtivas são muito importantes na construção e na seleção das 

informações. Muitas vezes elas interferem nas escolhas dos fatos a serem relatados ao 

público, pois muitas vezes jornalistas precisam selecionar o que é mais importante para o seu 

ouvinte para ser relatado, por não haver tempo hábil e espaço pra serem publicadas todas as 

informações.  

No capítulo a seguir veremos quais os critérios de noticiabilidade mais usados pelos 

jornalistas na hora de escolher, apurar e relatar um fato para que o mesmo vire notícia.   
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3 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE: OS VALORES-NOTÍCIA NO PROCESSO 

DE PRODUÇÃO NO RÁDIO  

 

Dentro das rotinas produtivas estão os valores-notícia que são fundamentais na 

construção da informação. Nesse capítulo são detalhados conforme seu grau de importância. 

Eles definem o que será noticiado e o que será descartado dentro de um veículo de 

comunicação, quando é montado um programa noticioso. Traquina (2005) diz que 

noticiabilidade é definida com um conjunto de critérios que merecem aptidão para receber um 

tratamento jornalístico, isto é, possuir um valor como notícia. 

Conforme Traquina (2005, p.63) “podemos definir o conceito de noticiabilidade como 

o conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento 

jornalístico, isto é, possuir valor como notícia”. Critério de noticiabilidade são valores-notícia 

de um acontecimento ou fato que realmente virará notícia e após uma avaliação se virar uma 

matéria noticiável é porque possui um “valor-notícia”.    

Com base nesse pressuposto, Galtung e Ruge (apud TRAQUINA, 2005, p. 69-70):   

 

Em resposta à pergunta “como é que os acontecimentos se tornam notícia” Galtung 

e Ruge enumeram doze valores – notícia: 1) a frequência, ou seja, a duração do 

acontecimento; 2) a amplitude do evento; 3) a clareza ou falta da ambiguidade; 4) a 

significância; 5) a consonância, isto é, a facilidade de inserir o “novo” numa “velha” 

ideia que corresponda ao que se espera que aconteça; 6) o inesperado; 7) a 

continuidade, isto é, a continuação como notícia do que já ganhou noticiabilidade; 8) 

a composição, isto é, a necessidade de manter um equilíbrio nas notícias com uma 

diversidade de assuntos abordados; a referência a nações de elite; 10) a referência a 

pessoas de elite, isto é, o valor-notícia da proeminência do ator do acontecimento; 

11) a personalização, isto é, a referência às pessoas envolvidas; 12) a negatividade, 

ou seja, segundo a máxima “bad news is good News. 

 

Traquina (2001) explica que Mauro Wolf, um acadêmico italiano, foi quem explicou 

que os valores-notícia estão presentes em todas as fases de construção da notícia, como no 

processo de seleção dos acontecimentos e no de elaboração da notícia. Wolf (2005) explica 

que os valores notícia da seleção são quando um acontecimento passa por uma decisão para 

que o mesmo vire notícia e que outros acontecimentos sejam “esquecidos”. O processo de 

seleção é dividido em dois subgrupos. Um seria que os acontecimentos passam por uma 

avaliação de importância ou interesse para que realmente vire uma notícia e o outro o critério 

para que uma informação possua contexto.  
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Nos valores-notícia da construção é como uma matéria deve ser construída, para que 

se crie um contexto que o ouvinte possa entendê-la, o que deve ter mais destaque e o que deve 

ser omitido em uma matéria jornalística, resumindo é a construção da informação.   

Traquina (2001) também cita outros valores-notícia de seleção, critérios substantivos, 

que são fundamentais para a comunidade jornalística e que sempre esses fatos viram 

informações. A primeira e umas das mais importantes é a morte. “Onde há morte, há 

jornalistas” (TRAQUINA, 2001, p. 79). A morte mostra o quanto o jornalismo tem um lado 

negativo e “adora” destacar quando a notícia é a morte, principalmente, quando várias pessoas 

morrem ao mesmo tempo, como em guerras ou em conflitos armados. A notoriedade é outro 

fator apontado por Traquina (2001) que é um importante valor-notícia, dependendo muito da 

celebridade e do evento que está sendo coberto, já que repórteres vivem atrás de pessoas 

famosas que possam ser notícia.  

A proximidade é outro valor fundamental para a sociedade jornalística, pois 

dificilmente uma notícia que acontece no interior do Rio Grande do Sul será notícia em São 

Paulo e ainda mais difícil essa informação será divulgada no exterior, pois a cultura é muito 

diferente. A informação até poderá ser veiculada se a notícia for um fato muito grande ou 

houver várias “mortes”. 

A relevância corresponde a um valor-notícia que traz para a mass mídia 

acontecimentos que podem ter algum significado na vida do público. Informações que de 

alguma maneira podem interferir na vida de uma pessoa, acontecimentos importantes do 

cotidiano. A novidade é muito importante para a comunidade jornalística, principalmente 

quando se trata de jornalismo de investigação, como salienta Traquina (2001), pois é um dos 

principais fatores para se voltar a falar de um determinado assunto que já estava encerrado. 

Jornalistas adoram a novidade, a primeira vez, algo novo. O “tempo” é um valor-notícia que 

usa um “gancho” para voltar a outros assuntos. Por exemplo, se uma importante celebridade 

morreu há 20 anos, no dia do seu falecimento, o fator “tempo”, vai ser como uma “desculpa” 

para o acontecimento voltar a virar uma notícia.  

A notabilidade é outro critério que é muito levado em conta na hora de um 

acontecimento virar notícia. Esse critério pode ser tanto uma grande manifestação, ou algo 

que acontece de “anormal” com o “o homem que morde o cão, e não o cão que morde o 

homem” (TRAQUINA, 2001, p.83). Outro fator da notabilidade é se existem várias pessoas 

famosas em algum evento, ou a falha humana como acidentes de carro ou avião ou o excesso/ 

escassez como uma grande enchente ou a falta de água em alguma região do país, assuntos 

que sempre viram informação. O inesperado é um fator que sempre vira notícia, o conflito é 
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um valor-notícia que normalmente vira notícia de primeira página, pois como Traquina (2001) 

exemplifica uma briga entre políticos algo que fuja do normal e que tenha violência em seu 

meio.  

A própria violência leva a outro valor-notícia importante que é a infração. Crimes são 

normalmente o que mais acontece, mas já são considerados rotinas nas redações, mas há uma 

hierarquia nesses tipos de crimes. Crimes com mais vítimas ou mais violentos normalmente 

ganham maior destaque do que os mais simples como assaltos que não possuem um tipo 

pouco elevado de violência. E junto com o valor da infração vem o critério do escândalo que 

serve como um grande “furo” jornalístico. 

Os critérios de seleção substantivos são os principais valores levados em conta na hora 

da seleção dos fatos que viram notícias, são a obra-prima da construção da informação que 

chega até o ouvinte no dia a dia.  

Outros valores-notícia são os de seleção, critérios contextuais. Wolf (2005) fala que, 

“como já foi referido, por critérios contextuais entende-se os critérios que dizem respeito ao 

contexto do processo de produção das notícias e não às características do próprio 

acontecimento” (WOLF apud TRAQUINA, 2001, p.88). 

O primeiro valor-notícia deste “novo grupo” é o critério da disponibilidade. Esse 

critério é a disponibilidade que um veículo de comunicação tem para ir a certo evento ou em 

algum acontecimento, pois não se pode estar presente em todos os locais e cobrir todas as 

notícias ao mesmo tempo. O valor do equilíbrio é quando algo já foi noticiado há pouco 

tempo ou está muito tempo em um certo veículo de comunicação. Daí vai do critério do 

jornalista analisar se esse acontecimento ainda tem algum valor-notícia ou já pode ser 

descartado. 

 O valor-notícia da visualidade é um fator mais particular do meio televisivo, pois, 

precisa-se de boas imagens e um bom material visual. Como Gans (1979 apud TRAQUINA, 

2001) explica que por esse critério, desastres, normalmente, ganham mais destaque no meio 

televisivo. Existe também no meio impresso através da fotografia. Outro valor-notícia desse 

grupo é o critério da concorrência. Jornalistas sempre procuram o famoso “furo” jornalístico 

para poder estar um passo à frente da concorrência, todos querem a exclusividade. Como 

Traquina (2001) explica, não há veículo de comunicação que não possua um concorrente, um 

rival. O que esses rivais procuram evitar é veicular a mesma notícia. O último critério desse 

grupo é o dia noticioso. Os acadêmicos Molotch e Lester comentam que há dias que existem 

muitas notícias e muitos acontecimentos importantes para serem cobertos, mas há épocas que 

são pobres em acontecimentos e é muito difícil achar uma notícia. Também existem dias que 
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há um grande evento para ser coberto, mas ao mesmo tempo ocorre um grande acidente, daí 

vai da avaliação do jornalista qual terá o maior valor-notícia. 

Após os valores de seleção identificados por Traquina (2001) vem outro grupo de 

critérios de noticiabilidade que são os valores de construção.  “Por valores-notícia de 

construção entendem-se os critérios de seleção dos elementos dentro do acontecimento dignos 

de serem incluídos na elaboração da notícia” (TRAQUINA, 2001, p.91).  

O primeiro critério de construção é a simplicidade, quanto mais simples for um 

acontecimento mais facilmente ele será notado e compreendido. Jornalistas precisam escrever 

de forma simples para que todas as classes possam entender e compreender a informação, 

então quanto menos complexidade e ambiguidade no acontecimento mais simples essa 

informação será repassada ao público de massa. O próximo valor-notícia da construção é o da 

amplificação, quanto maior o ato, maior chance de ser noticiada.   

O valor da relevância é quando um jornalista dá uma importância a um acontecimento 

que pode influenciar a vida das pessoas, isso compete ao profissional dar importância ao fato. 

O valor-notícia da personalização é quando um acontecimento de fácil entendimento, 

tanto “positivo” como “negativo”. Nesse ato, jornalistas devem valorizar o fator “pessoa”. 

Estudos sobre discursos jornalísticos apontam que pessoas adoram saber da vida de outras 

pessoas.  

A dramatização é outro critério importante. O sensacionalismo toma conta de muitos 

jornais atualmente. “Por dramatização entendemos o reforço dos aspectos mais críticos, o 

reforço do lado emocional, a natureza conflitual” (TRAQUINA, 2001, p. 92). O último valor 

do critério de construção é o da consonância. “Quanto mais a notícia insere o acontecimento 

numa “narrativa” já estabelecida, mais possibilidades a notícia tem de ser notada” 

(TRAQUINA, 2001, p. 93). A notícia deve estar em um contexto onde supra a expectativa do 

receptor como Traquina (2001, p. 93) comenta:  

 

Muitas vezes esses valores-notícia recebem grande influência, de diversas formas, 

da política editorial de um veículo de comunicação. A criação de espaços regulares, 

como suplementos e rubrica/seções, tem consequências diretas sobre o produto 

jornalístico de uma empresa porque a existência de espaços específicos sobre certos 

assuntos ou temas estimula mais notícias sobre esses assuntos ou temas, porque tais 

espaços precisam ser preenchidos. 

 

Outro fator que pode influenciar nos valores-notícia são as fontes, o contato direto 

entre fonte e jornalista pode mudar a percepção do mesmo quanto ao valor de um 

acontecimento. Outra consideração que deve ser levada em conta são as rotinas produtivas. 
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Sempre deve haver uma rotina dentro das redações. Os custos são muito menores para meios 

de comunicação quando as informações vêm de outras organizações no exterior, normalmente 

essas organizações são agências de notícias. E o que mais pode influenciar nos critérios de 

noticiabilidade são os donos dos meios de comunicação, que por interesse próprio ou político 

podem vetar uma informação e colocar outra em seu lugar. 

Os valores-notícia são um grande leque, como explica Traquina (2001). Esses valores 

servem de “óculos” para que profissionais de jornalismo construam um mundo de 

informações.  

 

As definições de 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 de 

comportamento humano e institucional (TRAQUINA, 2001, p. 95). 

 

As culturas, as notícias podem ser diferentes, mas quando acontece um grande 

acontecimento ou catástrofe os valores ficam parecidos. Como no desastre do Word Trade 

Center todos os jornais do mundo estavam cobrindo o que estava acontecendo naquele 11 de 

setembro de 2001. Então realmente “o que é notícia”? Traquina (2001) explica que é algo 

mais científico do que instintivo, que nenhum valor se sobressai ao outro, mas eles existem ao 

longo de anos.   

“Ser um fato atual ou um acontecimento portador de algum dado novo é o princípio 

primeiro do jornalismo” (SILVA, 2005, p. 9).  

Gislene Silva cita uma tabela de valores de autores desde Kaspar Stieler, até Manuel 

Carlos Chaparro, Mário Erbolato nos dias mais atuais. Esses valores são: 
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Tabela 1 

Elencos de valores-notícia 

Elencos de valores-notícia 

Stieler: novidade, proximidade geográfica, proeminência e negativismo. 

Lippman: clareza, surpresa, proximidade geográfica, impacto e conflito pessoal. 

Bond: referente à pessoa de destaque ou personagem público (proeminência); incomum (raridade); referente 

ao governo (interesse nacional); que afeta o bolso (interesse pessoal/econômico); injustiça que provoca 

indignação (injustiça); grandes perdas de vida ou bens (catástrofe); consequências universais (interesse 

universal); que provoca emoção (drama); de interesse de grande número de pessoas (número de pessoas 

afetadas); grandes somas (grande quantia de dinheiro); descoberta de qualquer setor (descobertas/invenções) e 

assassinato (crime/violência). 

Galtung e Ruge: frequência, amplitude, clareza ou falta de ambiguidade, relevância, conformidade, 

imprevisão, continuidade, referência a pessoas e nações de elite, composição, personificação e negativismo. 

Golding-Elliot: drama, visual atrativo, entretenimento, importância, proximidade, brevidade, negativismo, 

atualidade, elites, famosos. 

Gans: importância, interesse, novidade, qualidade, equilíbrio. 

Warren: atualidade, proximidade, proeminência, curiosidade, conflito, suspense, emoção e consequências. 

Hetherington: importância, drama, surpresa, famosos, escândalo sexual/crime, número de pessoas envolvidas, 

proximidade, visual bonito/atrativo. 

Shoemaker et al: oportunidade, proximidade, importância/impacto, consequência, interesse, conflito 

/polêmica, controvérsia, sensacionalismo, proeminência, novidade/curiosidade/raro. 

Wolf: importância do indivíduo (nível hierárquico), influência sobre o interesse nacional, número de pessoas 

envolvidas, relevância quanto à evolução futura. 

Erbolato: proximidade, marco geográfico, impacto, proeminência, aventura/conflito, consequências, humor, 

raridade, progresso, sexo e idade, interesse pessoal, interesse humano, importância, rivalidade, utilidade, 

política editorial, oportunidade, dinheiro, expectativa/suspense, originalidade, culto de heróis, descobertas/ 

invenções, repercussão, confidências. 

Chaparro: atualidade, proximidade, notoriedade, conflito, conhecimento, consequências, curiosidade, 

dramaticidade, surpresa. 

Lage: proximidade, atualidade, identificação social, intensidade, ineditismo, identificação humana. 

 

 

Através da tabela de critérios de vários autores poderemos analisar quais critérios os 

produtores e jornalistas do Programa Notícias na Região Central utilizam na hora de escolher 

as três informações para montar o programa estudado.  

O próximo capítulo conta um pouco sobre a história da Rádio Gaúcha e como através 

de anos ela tornou-se uma das maiores emissoras do Rio Grande do Sul.  
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4 HISTÓRIA DA RÁDIO GAÚCHA 

 

A Rádio Gaúcha é uma das maiores emissoras radiofônicas do Rio Grande do Sul. É 

destaque no jornalismo por transmitir grandes eventos, principalmente esportivos, um dos 

carros chefes da rádio. O presente capítulo relata um pouco dessa história e  porque é uma das 

emissoras preferidas dos gaúchos na hora de se atualizar das principais informações do dia. 

A emissora nasceu em oito de fevereiro de 1927 e pertence ao Grupo RBS (Rede 

Brasil Sul). Existem três rádios que transmitem para as cidades de cada região de abrangência: 

Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Rádio Gaúcha da Serra e Rádio Gaúcha Santa Maria. A Rádio 

Gaúcha tem sinal pela Rede Gaúcha Sat, que é via satélite, e sua frequência é 600 AM e, a 

partir de 2008, passou a ter frequência 97.3 FM e pela internet no site www.rdgaucha.com.br.  

A Rádio Gaúcha possui um formato talk and news, com as notícias possuindo uma 

forma direta e dinâmica para que seus ouvintes possam captar a informação da forma mais 

rápida possível para que possam ser discutidas em espaços específicos. “Mais do que um 

veículo meramente informativo, a Rádio Gaúcha desenvolve um jornalismo analítico, que 

proporciona debates, aberturas e aprofundamento de questões locais, regionais, nacionais e 

internacionais” (KLOCKNER, 1997, p. 24). 

Klockner (1997) explica que, na Rádio Gaúcha, são acontecimentos e fatos que 

reúnem categorias como interesse, sensação, atualidade e veracidade. O autor cita que a rádio 

possui muita abrangência e atinge todas as classes sociais através da Rede Gaúcha Sat. É 

transmitida para alguns Estados como: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato 

Grosso.  

A Rádio Gaúcha, ainda conforme o autor, possui uma linha de normas técnicas e éticas 

defendendo valores como responsabilidade empresarial para os ouvintes, leitores e 

telespectadores melhorando em tudo que faz, a ética e a integridade sempre passando 

informações verdadeiras, a liberdade e a igualdade priorizando a igualdade racial e a liberdade 

de imprensa, o compromisso social e comunitário que expressa as necessidades da 

comunidade e promove produtos culturais, artísticos, educativos e informativos e a satisfação 

ou ouvinte. 

A rádio possui uma linha editorial independente, isenta e liberal, defendendo a 

democracia e que estabelece uma divisão entre opinião, informação e linhas comerciais. “A 

programação é dividida em noticiosos, programas de notícias, programas de entrevistas, e 

debates, programas de cultura e música nativista e jornadas esportivas” (KLOCKNER, 1997, 

p.23).  
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O próximo capítulo contará a história da Rádio Gaúcha de Santa Maria que em menos 

de um ano já é uma das líderes de audiência no interior do estado e é destaque na cobertura 

dos principais fatos da região central do Rio Grande do Sul.  

 

4.1 RÁDIO GAÚCHA SANTA MARIA 

 

A história da Rádio Gaúcha SM começou muito antes de sua inauguração. Em março 

de 2011 o grupo RBS observou a necessidade de Santa Maria e a região centro do estado 

possuir uma sede da emissora. 

Através de uma pesquisa online
1
, verificou-se que Santa Maria era a cidade que mais 

consumia e ouvia a Rádio Gaúcha, fora Porto Alegre. No ano de 2011 a cidade poussui mais 

de um milhão de acessos ao site da rádio onde há sua programação online.  

Através de uma pesquisa online, constatou-se até então que Santa Maria ainda não 

tinha uma rádio FM que trouxesse notícias 24 horas e falasse sobre esporte, “carro-chefe” da 

rádio. O projeto começou no início de 2012 e, em março, o editor chefe da rádio Guilherme 

Zanini foi contratado para que começasse a ser feita a grade de programação e o planejamento 

das práticas jornalísticas organizadas na cidade e região.  

No dia 30 de junho foi totalmente desativado o sinal da rádio Itapema que era anterior 

à rádio Gaúcha que entrou no ar na cidade de Santa Maria no dia 2 de Julho de 2012, pela 

frequência 105.7 FM, com seu primeiro programa local indo ao ar às 7:03 da manhã, a 

Gaúcha Hoje. Através de um estudo de mercado, foi feito um grande investimento para que a 

rádio tivesse uma sede na região central. 

Atualmente, a Rádio Gaúcha chega em até  25 cidades da região central do estado, 

mas por perder qualidade de sinal principalmente, à noite, pode diminuir o alcance da 

emissora. Sua antena tem a potência de 10 kW.  Possui uma unidade móvel e um motorista à 

disposição, mas sempre que é preciso uma pessoa da equipe de jornalismo pode utilizar o 

veículo se o motorista não estiver à disposição. Sua programação pode variar com programas 

produzidos na Rádio Gaúcha Porto Alegre com os produzidos aqui, na cidade de Santa Maria.  

A programação local, que é veiculada e produzida pela emissora santa-mariense, é o 

Gaúcha Hoje, que vai ao ar de segunda a sábado, das sete às sete e meia da manhã; o Notícias 

                                                           
1
 Em 2011 foi feita uma pesquisa de audiência online, onde o site da Rádio Gaúcha Porto Alegre foi acessado 

mais de seis milhões de vezes, sendo mais de um milhão de acessos, vinculados à cidade de Santa Maria. Após 

um estudo de viabilidade técnica e financeira a rádio, foi implantada na cidade sendo a primeira Gaúcha fora de 

Porto Alegre.  
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da Região Central que é apresentado de segunda a sexta-feira, dividido em quatro edições 

diárias às 9 horas e 30 minutos, as 10 horas e 30 minutos, a edição das 14 horas e 30 minutos 

e a última edição das 15 horas e 30 minutos; O super sábado que é apresentado por jornalistas 

do Jornal Diário de Santa Maria e da RBS Tv que é das oito e dez às onze da manhã; o 

Programa Chamada Geral Primeira Edição, de segunda a sábado, das onze às onze e meia da 

manhã.     

A equipe é composta por quinze profissionais. O setor de jornalismo é composto por: 

Guilherme Zanini, coordenador de jornalismo; Viviana Fronza e Ananda Muller, jornalistas e 

redatoras, Cristiano Magrini, produtor; Déverson Martelli e Adriano Schuste, técnica; Márcio 

Grings, locutor.  

A rotina da equipe de jornalismo começa às cinco e meia da manhã com a ronda 

policial. Logo após, às seis e meia, é a primeira reunião de pauta, para serem produzidos e 

apurados os principais assuntos da parte da manhã. Também, pela manhã, são prestados 

serviços à comunidade principalmente sobre trânsito. Ao meio - dia ocorre a segunda reunião 

de pauta, para ser analisado o que vai ser assunto na parte da tarde e já fazendo uma 

retrospectiva do que será assunto para o outro dia. Aos domingos os plantões funcionam em 

forma de rodízio, ficando um jornalista por vez, mas em casos extraordinários toda equipe é 

convocada para cobrir o fato ocorrido.  

O slogan da Rádio Gaúcha de Santa Maria é “Gaúcha SM 105.7 FM – Gaúcha como 

sempre, santa-mariense como você”. A sede da Rádio está localizada na rua Maurício 

Sirotsky Sobrinho, no Bairro Patronato em Santa Maria, Rio Grande do Sul.  
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5 PROGRAMA NOTÍCIAS NA REGIÃO CENTRAL 

 

O objeto estudado é a síntese noticiosa Notícias na Região Central, que abrange 

acontecimentos de toda região central do estado do Rio Grande do Sul e vai ao ar quatro vezes 

ao dia, de segunda a sexta-feira, às nove horas e trinta minutos, dez horas e trinta minutos, 

quatorze horas e trinta minutos e às quinze horas e trinta minutos. Vai ao ar pelo FM na 

sintonia 105.7.  

Tem duração média de no máximo um minuto e trinta segundos e vai ao ar 

simultaneamente com os programas Notícias na Região Metropolitana, da rádio Gaúcha Porto 

Alegre e com o Notícias na região da Serra, com sede em Caxias do Sul. O programa é 

apresentado pelas jornalistas Viviana Fronza, pela parte da manhã, e Ananda Muller, pela 

parte da tarde. Mas na falta das repórteres quem apresenta a síntese é o produtor e também 

jornalista Cristiano Magrini. 

O gênero do programa é uma síntese noticiosa, por possuir um módulo básico de 

informação podendo ser apresentado por um ou mais apresentadores dependendo de quantas 

informações possui o programa.  

Conforme Ferraretto (2001), síntese noticiosa é um programa que procura sintetizar e 

destacar os fatos mais importantes desde a última transmissão e possui um texto curto e 

direto.  É um programa de frases únicas, curtas e claras de fácil absorção da informação. É um 

resumo dos principais fatos que ocorreram de destaque nas últimas horas nas cidades da 

região. 

Barbosa Filho (2003) classifica a síntese como nota radiofônica e destaca que suas 

principais características são o tempo de transmissão, sempre curto e que suas mensagens 

transmitidas são diretas, quase telegráficas. Seu conteúdo sempre informa um fato atual, nem 

sempre incluso. Faus Belau (apud BARBOSA FILHO, 2003) explica que a notícia 

radiofônica é como um “flash”, que seria conhecer o fato ou a informação na maior rapidez 

possível. É um programa formado por poucas informações para ouvintes que não possuem 

muito tempo e tem o objetivo de atualizar-se rapidamente, principais características do 

programa estudado. 

Conforme Guilherme Zanini
2
 (2013) o programa é formado por três notícias, sendo 

que uma possui sempre a previsão do tempo entre a primeira e a segunda notícia e a última 

                                                           
2
 ZANINI, Guilherme. Coordenador de jornalismo da rádio Gaúcha Santa Maria. Entrevista dada ao pesquisador 

no dia 25 de abril de 2013.  
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sempre apresenta um serviço para benefício da comunidade. Nunca um repórter entra ao vivo 

no programa, pela característica e por ser uma noticiário de curta duração. Não possui uma 

equipe na rua coletando notícias, mas se uma notícia muito relevante acontecer minutos antes, 

na hora é improvisado um pequeno texto para que a mesma possa entrar no programa. Zanini 

(2013) ressalta que as informações que são vinculas ao programa são os fatos de maior 

relevância e importância naquele momento.  

Já a repórter Ananda Muller
3
 (2013), uma das produtoras do programa, ressalta que 

proximidade e relevância são dois fatores importantes, na hora de ser produzido o programa, 

que abrange todos os municípios do interior. Mas cidades como Santiago e Cachoeira do Sul, 

que normalmente não fazem parte da abrangência do sinal da emissora, também merecem 

atenção por parte da produção do programa, quando a informação é muito importante. 

A redatora e jornalista Viviana Fronza
4
 (2013) comenta que as notícias que vão ao ar 

sempre possuem um critério de interesse público. Os produtores tentam colocar informações 

de diferentes cidades da região, mas que muitas vezes as informações de outras cidades 

menores deixam de ser veiculadas para que sejam noticiadas informações somente de Santa 

Maria, pois abrangeria e atingiria um público maior. 

O programa iniciou suas atividades junto com a emissora, instalada em Santa Maria 

em julho de 2012. A redação do programa é integrada com a do Jornal Diário de Santa Maria 

que é por onde chega a maioria das informações. Mas também podem chegar notícias através 

de e-mail e telefone.  

Guilherme Zanini salienta que a última informação é sempre de caráter comunitário, 

chamada de “Fique Atento”, uma espécie de serviço que procura beneficiar a população 

como, por exemplo, trânsito, onde está localizada a ambulância móvel da prefeitura ou se a 

farmácia popular está aberta. Para Barbosa Filho (apud SARTURI, 2003), a nota radiofônica 

está classificada como um dos formatos do gênero informativo. Notas de utilidade pública são 

informativos semelhantes às notas jornalísticas. 

O programa é caracterizado por uma vinheta, gravada pelo locutor Domingos Martins, 

da Rádio Gaúcha de Porto Alegre e qualquer programa é interrompido, se necessário, para 

que para que vá ao ar o Notícias na Região Central. O programa só não é transmitido quando 

algum acontecimento muito extraordinário está ocorrendo no mesmo horário do programa. 

                                                           
3
 MULLLER, Ananda. Repórter da Rádio Gaúcha Santa Maria. Entrevista dada ao pesquisador no dia 25 de abril 

de 2013. 
4
 FRONZA, Viviana. Repórter da Rádio Gaúcha Santa Maria. Entrevista dada ao pesquisado no dia 25 de abril 

de 2013. 
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Os produtores do Programa Notícias na Região Central, atualmente, são Guilherme 

Zanini, Ananda Muller, Viviana Fronza e Cristiano Magrini
5
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 MAGRINI, Cristiano. Produtor e jornalista da Rádio Gaúcha Santa Maria. 
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6 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

O objetivo da pesquisa foi analisar como acontecem as escolhas das notícias 

vinculadas a um programa de rádio de curta duração que possui no máximo um minuto e 

meio. O programa escolhido foi o Notícias da Região Central que vai ao ar pela rádio Gaúcha 

Santa Maria. Através disso foi feita uma análise de como funciona as rotinas produtivas do 

programa.  

A pesquisa tem caráter qualitativo, começou através de uma pré-observação  programa 

que vai ao ar, quatro vezes ao dia cinco dias por semana de segunda a sexta-feira. Através 

dessa observação verificou-se que a síntese tem como objetivo atualizar o ouvinte das 

informações mais importantes da última hora, que ocorrem nos municípios da região central 

do estado.  

Foram selecionados cinco programas do primeiro semestre de 2013, aleatoriamente. 

Foram analisados os seguintes programas: segunda-feira, 15 de abril, edição das 9h30 min; 

terça-feira, 16 de abril, edição das 10h30 min; quarta-feira, 17 de abril, edição das 14h30 min; 

quinta-feira, 18 de abril, edição das 15h30 min; sexta-feira, 19 de abril, edição das 9h30min. 

Os programas escolhidos foram ao ar em horários e em dias diferentes, de modo aleatório, 

para que pudessem ser analisadas as informações veiculadas e descobrir se as notícias mudam 

conforme o horário em que linha editorial o programa é feito e editado.  

Observou-se que uma das maiores dificuldades dos profissionais de jornalismo é 

quando há muitas notícias importantes, classificar as mais importantes, por ser um programa 

de curta duração, cabendo-lhe apenas três informações ou às vezes a falta das mesmas 

informações, não havendo notícias de muita relevância. 

Após a delimitação do tema e uma observação dos programas escolhidos, foram 

analisadas as notícias transmitidas. Para fundamentar a análise, fez-se uma consulta 

bibliográfica para que fosse desenvolvido o referencial teórico e se pudesse analisar que 

critérios eram utilizados e como funcionavam as rotinas produtivas dentro da redação da 

rádio. Para explicar como funcionam as rotinas produtivas dentro de um veículo de 

comunicação foram utilizados autores como Wolf (2003) e Traquina (2004). 

Para entender como são feitas as escolhas das notícias e que critérios são mais 

utilizados pelos profissionais de jornalismo foram estudados autores como Traquina (2005) e 

Silva (2005).  

Sobre o radiojornalismo na atualidade buscou referências como Ortriwano (1985), 

Ferraretto (2001), Prado (1989) para que pudesse chegar ao veículo rádio como ele é nos dias 
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de hoje e sua evolução com as novas tecnologias. Foram estudados autores como Meditscht 

(2007), Herreros (2011) e Almeida e Magnoni (2008).  

A pesquisa teve caráter qualitativo e após um estudo bibliográfico e terminada a 

pesquisa do referencial teórico e uma pré-observação dos programas escolhidos, houve uma 

visita à Rádio Gaúcha Santa Maria, onde foi realizada uma entrevista semiaberta com os 

produtores/repórteres e editores da emissora.  

Conforme Triviños (apud DUARTE, 2011, p. 66) uma entrevista semiaberta é a que 

possui um roteiro de questões-guia que dão amplitude e cobertura ao interesse da pesquisa.  

 

Ela parte de certos questionamentos básicos, apoiados por teorias e hipóteses que 

interessam a pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 

fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas dos 

informantes.  
 

Para acompanhar as rotinas produtivas da emissora foi agendada uma entrevista com o 

editor chefe da emissora, o jornalista Guilherme Zanini, graduado pelo Centro Universitário 

Franciscano (UNIFRA) e o encontro ocorreu no dia 25 de abril de 2013.  

Após uma conversa foi feita uma observação da produção do Programa Notícias da 

Região Central, do dia 25 de abril, edição das nove horas e trinta minutos. Logo após ocorreu 

a entrevista na sala de redação com o coordenador de jornalismo, produtor e uma das 

repórteres para entender como funcionavam as rotinas produtivas da emissora e quais os 

principais critérios usados nas escolhas das informações e como as mesmas chegavam à rádio.  

Em seguida à coleta dos materiais foram feitas análises dos critérios de noticiablidade 

de cada programa escolhido com o cruzamento do referencial teórico para que se chegasse ao 

resultado da linha editorial do programa e que tipo de valor era usado na hora de vincular a 

informação ao programa.   
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7 ANÁLISE DOS CRITÉRIOS NOTICIOSOS DO PROGRAMA NOTÍCIAS NA 

REGIÃO CENTRAL 

 

A análise da presente pesquisa será do Programa Notícias da Região Central da Rádio 

Gaúcha Santa Maria. Foram escolhidos cinco programas, um de cada dia da semana em 

diferentes horários.  

Cada programa será analisado individualmente conforme os critérios escolhidos para 

que fosse divulgada cada informação. Será uma pesquisa qualitativa através de uma 

observação participante, com o cruzamento do aporte teórico trazido à investigação. Foram 

escolhidos os programas do dia 15/04 (9h30 min.), 16/04 (10h30 min.), 17/04 (14h30 min.), 

18/04 (15h30 min.) e do dia 19/04 (9h30 min.).    

Os programas foram cedidos pela Rádio Gaúcha Santa Maria. A síntese é composta 

por quatro informações sendo sempre uma delas previsão do tempo e a hora certa. 

 

Tabela 2 

Programas da Rádio Gaúcha Santa Maria 

 

Programa do dia 15/ABR/2013 

– 9h e 30 min 

VALORES – NOTÍCIA NOTÍCIAS 

Crime, importância, infração.  A polícia segue em buscas por 

criminosos que arrombaram a 

Prefeitura de Santa Margarida do Sul, 

na madrugada deste domingo. Eles 

teriam entrado no prédio pelo telhado. 

Vizinhos viram movimentação suspeita 

e chamaram a Brigada Militar. Eles 

pegaram notebooks, computadores e 

um cofre, depois de quebrarem um 

vidro. Encontraram as chaves de um 

veículo da prefeitura, que estava 

estacionado no pátio. Colocaram os 

materiais roubados dentro do carro, 

mas quando perceberam uma viatura da 

Brigada Militar, fugiram a pé sem levar 

nada.// 

 

9 horas e 25 minutos   --    18 graus e 7 

décimos – tempo bom em Santa 

Maria.// 
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Tabela 2 (cont.) 

Programas da Rádio Gaúcha Santa Maria 

 

Programa do dia 15/ABR/2013 

– 9h30 min 

VALORES – NOTÍCIA NOTÍCIAS 

 Investigação, crime/violência, 

grandes quantias em dinheiro, 

número de pessoas envolvidas, 

emoção, dramaticidade.  

A polícia ainda não localizou os 

bandidos que assaltaram um posto de 

combustível da Cooperativa Agrícola 

de Julio de Castilhos, no início da noite 

de sábado, os dois criminosos renderam 

5 pessoas e fugiram, levando cerca de  

3000 reais. Ninguém se feriu.// 

 

Utilidade pública, proximidade 

geográfica, interesse humano, 

proximidade. 

Fique atento. A Unidade Móvel de 

Saúde de Santa Maria está nesta 

segunda feira na localidade de Alto das 

Palmeiras no distrito de São Valentim. 

O atendimento segue até as 11 e meia 

da manhã.   A unidade oferece 

atendimento de clínica geral, 

enfermagem e odontologia.// 

 

 

PROGRAMA DO DIA 

16/ABR/2013 – 10h30 min 

VALORES-NOTÍCIA NOTÍCIAS 

Proximidade, importância, 

utilidade. 

A obra na Av. Ângelo Bolson deve ser 

concluída na quarta-feira.  A estimativa 

é da Prefeitura. 

Funcionários trabalham para substituir 

galeria pluvial entre as ruas Demétrio 

Ribeiro e Francisco Lameira. As novas 

galerias de concreto já foram 

instaladas.  

Ontem foi finalizada a construção da 

caixa coletora e a concretagem deve 

ocorrer ainda nesta terça-feira.// 

Serviços 10 horas e 30 minutos – 17 graus e 8 

décimos ---- tempo bom em Santa 

Maria.// 

Violência, acidente, morte, 

emoção, crime, dramaticidade.  

Jovem, que morreu vítima de acidente 

de trânsito, será sepultado hoje no fim 

da tarde. No distrito de Boca do Monte. 

Renan Volpato de Moraes, de 26 anos 

estava em uma moto que colidiu contra 

uma caminhonete Montano, no 

domingo, na Av. Fernando Ferrari. O 

jovem morreu na noite de segunda-

feira,  no hospital universitário de Santa 

Maria, onde estava internado.// 

 Interesse humano, esporte, 

divertimento, utilidade pública. 

Fique atento, a Prefeitura de Santa 

Maria oferece aulas gratuitas de 

ginástica, estepe e alongamento.   

Interessados em participar devem ter 

mais de 15 anos e podem se inscrever no 

Centro Desportivo Municipal. É preciso 

levar atestado médico.// 

PROGRAMA DO DIA 

17/ABR/2013 – 14h30min 

VALORES-NOTÍCIA NOTÍCIAS 
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Tabela 2 (cont.) 

Programas da Rádio Gaúcha Santa Maria 

 

PROGRAMA DO DIA 

17/ABR/2013 – 14h30min 

VALORES-NOTÍCIA NOTÍCIAS 

 Reivindicação, decisões e 

medidas, interesse humano, 

notoriedade. 

Começa em instantes a Audiência 

Pública que pretende debater o uso de 

comandas em casas noturnas e bares de 

Santa Maria. A Audiência Pública será 

na Câmara de Vereadores.  A proposta 

é do vereador Ademar Pozzobon e visa 

ouvir a população e também 

proprietários e clientes, para que o 

novo sistema de cobrança possa ser 

desenvolvido nesses locais, para evitar 

a concentração de pessoas nas saídas 

dos estabelecimentos.// 

Crime, decisões judiciais, 

investigações, julgamentos. 

O advogado Omaro Bregon, que 

defende Marcelo de Jesus dos Santos, 

vocalista da banda Gurizada 

Fandangueira, réu no processo da Boate 

Kiss foi o primeiro dos 8 representantes 

dos réus a entregar a defesa  à justiça. 

O documento foi entregue na última 

segunda-feira, na Primeira Vara 

Criminal de Santa Maria.// 

Serviço. 2 horas e 30 minutos – 22 graus e 3 

décimos  -- Tempo bom em Santa 

Maria  ---Trânsito sem registro de 

acidentes graves nas estradas da 

região.// 

Interesse humano, proximidade, 

utilidade pública. 

E fique atento, a Unidade Móvel de 

Saúde atendeu hoje na rua João Batista 

da Cruz Jobin, vacinando índios 

caigangues. Amanhã o ônibus estará 

com Vacinação na Aldeia Guavirati na 

Fazenda Nova Santa Marta. Os 

atendimentos ocorrem sempre pela 

parte das manhãs de forma gratuita e 

não necessitam de agendamento 

prévio.// 

PROGRAMA DO DIA 

18/ABR/2013 – 15h30 min 

VALORES-NOTÍCIA NOTÍCIAS  

Divertimento, progresso, 

significância, proximidade, 

novidade.  

Hoje será feita a primeira transmissão 

em alta definição pela RBSTV. O 

primeiro programa do novo sistema 

será o episódio desta quinta-feira da 

novela Guerra dos Sexos. Para quem já 

possui decodificador ou televisões em 

HD, o canal para assistir a programação 

no novo formato é o 12.1.  Para quem 

utiliza o sistema normal a programação 

segue pelo canal 12.// 

Serviço. 3 horas e 30 minutos – 24 graus e 3 

décimos – Tempo bom em S.Maria - 

Trânsito sem registro de acidentes 

graves nas estradas da região.// 
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Tabela 2 (cont.) 

Programas da Rádio Gaúcha Santa Maria 

 

PROGRAMA DO DIA 

18/ABR/2013 – 15h30 min 

VALORES-NOTÍCIA NOTÍCIAS  

 Número de pessoas envolvidas e 

afetadas, interesse humano, risco 

de morte. 

Santa Maria já vacinou contra a gripe 

“A” 28,22 % da meta total para grupos 

de risco. A meta é imunizar 43.030 

santamarienses e ao todo já foram 

vacinadas 12.143 pessoas. Hoje a 

Secretaria Municipal de Saúde de São 

Gabriel confirmou três casos da doença 

na cidade. O laboratório Central do 

Estado deve se pronunciar ainda nesta 

tarde.// 

Atividades e valores de cultura, 

divertimento, proximidade.  

E fique atento, a Vigésima segunda 

edição da festividade Nossas 

Expressões segue até domingo no 

campus da UFSM e no Parque Itaimbé. 

O evento reúne mostras e atividades em 

Artes Visuais, Música e Literatura. 

Mais de 40 trabalhos estão inscritos.// 

PROGRAMA DO DIA 

19/ABR/2013 – 9h30min 

VALORES-NOTÍCIA NOTÍCIAS 

Interesse humano, proximidade, 

continuidade.  

A prefeitura concluiu obras na Avenida 

Angelo Bolson.  O trabalho, de 

substituição de galerias de esgoto 

pluvial foi finalizado na noite desta 

quinta-feira com a colocação de 

camada asfáltica.  O trânsito durante as 

obras ficou parcialmente interrompido 

entre as ruas Francisco Lameira e 

Demétrio Ribeiro e já está liberado. 

Entretanto não é possível o retorno no 

canteiro central. Cavaletes indicam a 

proibição. Eles serão retirados assim 

que a massa asfáltica secar.// 

Serviço 9 horas e 27 minutos – 14 graus e 7 

décimos – Tempo bom em Santa 

Maria.// 

Eleições, interesse humano, 

número de pessoas afetadas, 

utilidade pública  

O Cadastramento biométrico para 

eleitores de Capão do Cipó, Itacurubi e 

Unistalda será realizado dia 15 de 

maio.  O serviço está sendo prestado no 

Cartório eleitoral de Santiago. 

Na semana passada eleitores de Itaara 

passaram pelo mesmo procedimento 

em Santa Maria.// 

Utilidade pública, interesse 

humano, proximidade. 

Fique atento, a Unidade Móvel de 

Saúde de Santa Maria está nesta sexta-

feira na localidade de Cezarpina no 

distrito de Boca do Monte. O 

atendimento segue até as onze e meia 

da manhã. A unidade também oferece 

vacina contra a gripe para os grupos de 

risco. // 
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Conforme a divisão dos quadros, juntamente com o referencial teórico foram feitas 

análises dos programas conforme segue na sequência.  

 

7.1 PROGRAMA NOTÍCIAS DA REGIÃO CENTRAL, EDIÇÃO DO DIA 15/ABR/2013 

9H30 MIN 

 

Notícias negativas, normalmente, são as mais frequentes em todos os tipos de jornais 

informativos por dar uma repercussão maior. Para Galtung e Ruge (apud TRAQUINA, 2005) 

o negativismo chama maior atenção do público por ser algo inesperado, são menos previsíveis 

e mais raras de acontecer. A primeira notícia da edição do dia 15 de abril foi o assalto que 

aconteceu na prefeitura da cidade de Santa Margarida do Sul. Na ocasião bandidos roubaram 

diversos objetos e ao se depararem com a polícia fugiram sem levar os objetos furtados. “A 

polícia segue em buscas por criminosos que arrombaram a Prefeitura de Santa Margarida do 

Sul, na madrugada deste domingo. Eles teriam entrado no prédio pelo telhado. Vizinhos 

viram movimentação suspeita e chamaram a Brigada Militar [...]”. 

Conforme Traquina (2005) o crime é visto como rotineiro por alguns jornalistas. Então 

são “comuns” notícias sobre assaltos e violência praticamente todos os dias. Por se tratar de 

um órgão público aumenta sua importância.  

A segunda informação é um serviço fixo que todos os Programas Notícias da Região 

Central sempre informam, a temperatura e a hora certa.  

A terceira informação é sobre o assalto a um posto de combustível da Cooperativa 

Agrícola na cidade de Júlio de Castilhos. A primeira notícia tem um ar de negativismo, 

violência e crime, contudo ganha importância por ter um ar maior de dramaticidade por 

envolver pessoas, mantidas como reféns e a quantia de dinheiro roubado. “A polícia ainda 

não localizou os bandidos que assaltaram um posto de combustível da Cooperativa Agrícola 

de Júlio de Castilhos [...]”.   

Traquina (2005) explica que a estrutura das “estórias” de crimes são praticamente 

sempre as mesmas. Mas seu valor-notícia fica maior quando há mais violência envolvida. 

Na quarta notícia a síntese informa onde está localizada a ambulância móvel da 

Prefeitura Municipal de Santa Maria. No dia 15 de abril ela estava localizada no Alto das 

Palmeiras no distrito de São Valentim.  Pelo fato de atender pessoas com problemas de saúde 

ou que procuram por ajuda, essa informação é de utilidade pública e de grande relevância.  

Fique atento. “A Unidade Móvel de Saúde de Santa Maria está nesta segunda-feira na 

localidade de Alto das Palmeiras no distrito de São Valentim [...]”.  
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Parada (2000) explica que o tema saúde é de ampla importância na hora de se levar em 

consideração por ser relevante para a população, com explicação sobre os tratamentos. 

Como salienta Traquina (2005) esse fator tem preocupação em informar o público dos 

acontecimentos que tem impacto sobre a vida das pessoas. Outro critério que pode ser levado 

em conta é a proximidade do fato. 

 

7.2 PROGRAMA NOTÍCIAS DA REGIÃO CENTRAL, EDIÇÃO DO DIA 16/ABR/2013 

10H30 MIN 

 

 No noticiário do dia 16 de abril, edição das 10h30 min. a primeira informação é de 

uma rua que está passando por obras na cidade de Santa Maria.  “A obra na Av. Ângelo 

Bolson deve ser concluída na quarta-feira. A estimativa é da Prefeitura”. Funcionários 

trabalham para substituir galeria pluvial entre as ruas Demétrio Ribeiro e Francisco Lameira. 

Por ser uma avenida de grande movimento de carros a informação se torna uma 

utilidade pública por atingir um grande número de pessoas que passam por ali todos os dias, 

tanto para chegarem em suas residências como em seus ambientes de trabalhos. Por serem 

obras poderiam estar causando atrasos e noticiando uma informação como essas, assim as 

pessoas poderiam evitar passar pela avenida.  

A segunda informação é o serviço fixo que fornece a hora certa e a temperatura. 

A terceira informação é um dos valores - notícia que mais chama a atenção do público 

e que possui o critério mais importante, explica Traquina (2005),  a morte é um valor-notícia 

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

mundo jornalístico que é apresentado diariamente às páginas do jornal ou nas telas da 

televisão. A informação foi sobre um motociclista que acidentou-se e veio a falecer depois de 

colidir com um carro na Avenida Fernando Ferrari em Santa Maria.  

“[...] No distrito de Boca do Monte. Renan Volpato de Moraes, de 26 anos estava em 

uma moto que colidiu contra uma caminhonete Montano, no domingo, na Av. Fernando 

Ferrari [...]”. A dramatização é um critério importante de construção da notícia. Muitos 

jornais têm atualmente esse valor – notícia para tocar o lado emocional de seu ouvinte, 

conforme Traquina (2001).  

A noticiabilidade da quarta notícia da edição, como define Silva (2005) seria o critério 

do divertimento e do esporte. “Fique atento, a Prefeitura de Santa Maria oferece aulas 

gratuitas de ginástica, estepe e alongamento [...]”. 
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Parada (2000) cita que os critérios mais consumidos, que são a proximidade com o 

ouvinte, a relevância do fato e o interesse pelo tema. A síntese do dia 16 de abril edição das 

10h30 min. não possui informações de outras cidades da região, apenas de Santa Maria, 

provavelmente, pelo maior número de ouvintes. Traquina (2005) explica que a proximidade é 

um valor fundamental por possuir termos geográficos e culturais. Ferraretto (2001) salienta 

que a notícia radiofônica deve ser atual e a mais recente possível da sua transmissão ao 

ouvinte.  

As notícias do programa podem chegar por vários canais como e-mails, telefones, 

rondas e pela redação integrada com o Jornal Diário de Santa Maria e RBS Tv. Após serem 

analisadas e devidamente apuradas, elas são editadas para se tornarem pequenos textos entre 

duas e três linhas, para que possam caber dentro do tempo permitido na síntese, que é de um 

minuto e meio. Se alguma informação muito relevante acontece minutos antes do programa 

entrar ao ar e precisa ser veiculada, a notícia de menos importância é riscada do script para 

que a nova informação entre em seu lugar, para que seja transmitida, como relata Ananda 

Muller (2013).   

 

7.3 PROGRAMA NOTÍCIAS DA REGIÃO CENTRAL, EDIÇÃO DO DIA 17/ABR/2013 

14H30 MIN. 

 

As primeiras duas informações do programa do dia 17 de abril, edição das 14h30 min. 

tem como foco a tragédia da boate Kiss, onde morreram 242 pessoas.  

A primeira notícia foi sobre uma audiência pública idealizada pelo Vereador Admar 

Pozzobom sobre o novo sistema de cobranças das casas noturnas, para que donos de 

estabelecimentos e o público venham a debater uma nova forma de cobrança para que se evite 

aglomerações nas saídas. “Começa em instantes a Audiência Pública que pretende debater o 

uso de comandas em casas noturnas e bares de Santa Maria. A Audiência Pública será na 

Câmara de Vereadores”. 

Seus critérios são de relevância,  por afetar a vida de um grande número de pessoas 

que normalmente frequentam bares e boates. Outro critério dessa informação é a notoriedade, 

conforme comenta Traquina (2005), por possuir um vereador da cidade à frente da nova ideia. 

“Quanto mais o acontecimento disser respeito às pessoas de elite, mais provavelmente será 

transformado em notícia” (GALTUNG; RUGE apud TRAQUINA, 2005, p.80).  

A segunda informação do dia 17 foi sobre a entrega da defesa pelo advogado Omaro 

Bregon, que defende Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira 
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no processo do caso da boate Kiss. “O advogado Omaro Bregon, que defende Marcelo de 

Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, réu no processo da Boate Kiss 

foi o primeiro dos 8 representantes dos réus a entregar a defesa  à justiça”. 

Por ter sido um fato ligado ao crime e investigações e por atingir um número grande 

de pessoas, que foi a tragédia na boate, ganha em interesse público e uma importância muito 

grande. Pode ser considerado um valor-notícia de infração, por ser um crime ou uma violação 

a lei.  

Wolf (2003) também coloca essa notícia no critério de quantidade de pessoas 

envolvidas, por ser o julgamento de uma pessoa ligada a uma grande catástrofe e por ter sido 

um acontecimento com grande visibilidade. Wolf (2003) ainda complementa que uma notícia 

como essa que envolveu um grande número de vítimas também é de grande interesse humano. 

“O interesse pela história está estreitamente ligado a imagens que os jornalistas têm do 

público e também ao valor/notícia que Golding e Elliott definem como capacidade de 

entretenimento (WOLF, 2003, p.205). 

A terceira informação é o serviço fixo do programa que informa a temperatura e a hora 

certa.  

A última notícia do dia 17 de abril é sobre a unidade móvel da prefeitura que vacinou 

os índios caiganges e que no dia 18 estaria em outra localidade vacinando os índios da Aldeia 

Guavirati na Fazenda Nova Santa Marta. “E fique atento, a Unidade Móvel de Saúde atendeu 

hoje na rua João Batista da Cruz Jobin, vacinando índios caigangues. Amanhã o ônibus 

estará com Vacinação na Aldeia Guavirati na Fazenda Nova Santa Marta”. 

Seria outra notícia de importância para a saúde que atinge um número considerável de 

pessoas.  

Essa informação, provavelmente, tenha sido transmitida apenas no rádio por ser um 

veículo que atinge todas as classes sociais e de fácil acesso. Conforme Ferrareto (2001) o 

veículo possui uma audiência ampla e heterogênea. Pelo fato de não ser uma classe, que 

possui muitos poderes aquisitivos, a informação ganhou grande importância. Como o autor 

salienta que a mensagem radiofônica deve ser estruturada conforme o nível socioeconômico e 

cultural do seu público alvo. 
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7.4 PROGRAMA NOTÍCIAS DA REGIÃO CENTRAL, EDIÇÃO DO DIA 18/ABR/2013 

15H30MIN. 

 

A edição do dia 18 de abril começa com uma notícia de tecnologia. A RBS TV teve a 

sua primeira transmissão em alta definição, um episódio da novela Guerra dos Sexos. “Hoje 

será feita a primeira transmissão em alta definição pela RBSTV. O primeiro programa do 

novo sistema será o episódio desta quinta-feira da novela Guerra dos Sexos [...]”. 

Conforme Silva (2005) os valores-notícia dessa informação são o divertimento e o 

progresso. Traquina (2005) comenta da significância que possui essa informação já que ela 

pode ter impactos na vida dos ouvintes. Um dos critérios, também, usado por Traquina (2005) 

que pode ser ligado a essa notícia é o da novidade. “Devido à importância desse valor-notícia, 

o mundo jornalístico interessa-se muito pela primeira vez” (TRAQUINA, 2005, p.81).  Outro 

critério que pode ser considerado nessa informação é o da proximidade. 

A segunda informação do dia 18 de abril é o serviço fixo de hora certa e temperatura 

que aparece em todas as edições do programa. 

A terceira notícia está relacionada à saúde. A informação traz que apenas 28,22% das 

pessoas do grupo de risco se vacinaram contra a gripe “A”. Por se tratar de um risco se virar 

uma epidemia e atingir um número muito alto de pessoas, é uma informação de interesse 

público para as pessoas que não se vacinaram procurarem imediatamente os postos de 

vacinação. “[...] A meta é imunizar 43.030 santa-marienses e ao todo já foram vacinadas 

12.143 pessoas. Hoje a Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel confirmou três casos 

da doença na cidade [...]”. 

A última notícia do dia é sobre a vigésima segunda edição da festividade Nossas 

Expressões, que reuniu várias obras sobre música, literatura e artes visuais. Conforme Silva 

(2005) a notícia tem valores como atividades de valores e culturas e divertimento. Nota-se que 

nessa edição o Programa Notícias na Região Central foge um pouco do habitual e não 

relaciona essa última notícia com o caráter de comunitário ou de saúde. “E fique atento, a 

Vigésima segunda edição da festividade Nossas Expressões segue até domingo no campus da 

UFSM e no Parque Itaimbé [...]”. 

Pelo fato de já ter passado em outras edições a tradicional informação sobre onde está 

localizada a ambulância móvel da prefeitura, está ligada a um valor-notícia de seleção 
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contextual do equilíbrio. A notícia perde seu valor por já ter sido transmitida há pouco tempo 

(TRAQUINA, 2005). 

A informação pode, também, ser vinculada aos valores-notícia de construção por sua 

simplificação. Quanto mais clara e simples a notícia, mais facilmente será notada e 

compreendida. 

    

7.5 PROGRAMA NOTÍCIAS DA REGIÃO CENTRAL, EDIÇÃO DO DIA 19/ABR/2013 

9H30MIN. 

 

A primeira informação do dia 19 foi da finalização das obras entre a Avenida Ângelo 

Bolson e como ela foi terminada. . “A prefeitura concluiu obras na Avenida Ângelo Bolson. O 

trabalho de substituição de galerias de esgoto pluvial foi finalizado na noite desta quinta-

feira com a colocação de camada asfáltica [...]”. 

Além de possuir um critério de proximidade e de interesse humano por ser uma rua 

por onde muitas pessoas passam por dia outro valor-notícia muito importante é a continuidade 

da informação (GALTUNG; RUGE apud TRAQUINA, 2005).  

Se nenhum acontecimento chegar a se formar uma notícia concreta e ter um valor 

importante para ir ao ar, a informação continuará sendo veiculada no programa mesmo que a 

mesma perca um pouco de importância. Um acontecimento pode possuir vários valores, uns 

com maior relevância e outros com poucas.  

A segunda informação é de serviço, passando ao ouvinte a temperatura e a hora certa. 

A terceira informação é sobre o cadastramento biométrico de eleitores em três cidades 

da região do centro do estado. A notícia possui um critério de interesse humano e Silva (2005) 

liga o mesmo no valor-notícia de eleições. A informação no rádio deve ser simples, breve e 

possuir linearidade. “O Cadastramento biométrico para eleitores de Capão do Cipó, 

Itacurubi e Unistalda será realizado dia 15 de maio [...]”.   

A última informação do dia é da unidade móvel da prefeitura que neste dia está 

localizada no Distrito de Boca do Monte. Como as outras informações sobre a unidade móvel 

essa também tem caráter comunitário a fim de favorecer o atendimento de saúde à população.  

“Fique atento, a Unidade Móvel de Saúde de Santa Maria está nesta sexta-feira na 

localidade de Cezarpina no distrito de Boca do Monte [...]”.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como principal objetivo analisar os critérios usados para 

classificar as notícias que vão ao ar no Programa Notícias da Região Central da Rádio Gaúcha 

de Santa Maria. A emissora, que chegou à cidade há apenas um ano e já se destaca pela 

qualidade do jornalismo apresentado sempre presente nos grandes acontecimentos e sendo 

uma das primeiras a informar e atualizar o seu ouvinte.   

Foram identificados os valores-notícia empregados em cada um dos programas, como 

proximidade, interesse pessoal, número de pessoas afetadas, importância, violência, 

dramaticidade, divertimento, entre outros. Foi analisado e averiguado como funcionavam as 

rotinas produtivas de um programa que tem como público alvo o povo do interior. Percebeu-

se que a linguagem usada pelos produtores é simples e que as informações são passadas da 

forma mais abrangente possível para que possam ser compreendidas por todas as classes 

sociais.    

O programa possui duas características que nunca mudam. O primeiro é informar a 

ouvinte a temperatura e a hora certa que normalmente são veiculadas na segunda informação 

da síntese, sendo apresentadas em todos os programas pesquisados. 

A segunda é o fique atento, que sempre é a última notícia a ser veiculada no programa 

tem como critério principal a proximidade, pelo fato da informação ser sempre da cidade de 

Santa Maria, e o caráter comunitário, uma notícia que beneficie a população, normalmente 

sobre saúde, cultura ou lazer. Por ter essa importância podem ser consideradas notas de 

utilidades públicas.  

A vinheta também pode ser considerada uma marca do programa, sempre como um 

chamativo. O programa começa pela voz do locutor Domingos Martins da Rádio Gaúcha de 

Porto Alegre. 

Verificou-se, através da pesquisa, que o programa interrompe qualquer outro que 

esteja no ar no momento, e que ele não é transmitido apenas em casos extraordinários de 

muita importância. A síntese tem um caráter informativo muito importante dentro da 

emissora, por ser o único programa com essas características, curto e de notícias diretas, 

justamente para pessoas que estão com pressa e não têm tempo de ouvir um programa longo 

de informações.  

Através do trabalho, percebeu-se a evolução do veículo rádio, que com o avanço da 

tecnologia precisou modificar-se para se adaptar a um novo tipo de público, mais jovem e 

com cada vez menos tempo para acompanhar as informações adequadamente.   Agora o rádio 
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pode ser ouvido e acessado através de um simples aparelho de celular e ganha destaque no 

meio das outras mídias por ser um veículo que atinge todos os tipos de classes sociais. A 

pesquisa possibilitou-me um estudo aprofundado sobre o radiojornalismo, observando que 

para se fazer informação no rádio a notícia deve ser clara, com frases faladas pausadamente 

para que os ouvintes tenham uma melhor compreensão do que está sendo informado, que nada 

deve ser feito aos atropelos, pois o veículo não possui imagem para ajudar a informar, como 

nos outros meios de comunicação. Constatou-se o dinamismo da produção radiojornalistica, 

que o rádio tem um grande destaque perto das outras mídias por participação na vida social da 

população pelas informações e serviços prestados. As notícias das últimas horas consagram o 

Programa Notícias da Região Central como um grande programa do fazer jornalístico. 

Foi um aprendizado ímpar no campo jornalístico a observação das rotinas de uma 

grande emissora como a Rádio Gaúcha, de como os profissionais que trabalham no veículo 

conseguem manter sempre seu público fiel e nunca perder a credibilidade com o mesmo. Por 

ser uma emissora que não conta com muitos profissionais foi muito vantajoso acompanhar 

como esses repórteres mantém uma rotina de reuniões, apuração, edição, verificação da 

matéria e como os mesmos fazem para classificar as informações, para que elas sejam o mais 

próximas do seu ouvinte, que as notícias sejam de grande utilidade para todos. 

 A pesquisa contribuiu para entender os processos de produção da síntese em 

profundidade, o que possibilitou entender a escolha dos valores-notícia e das rotinas 

produtivas.    
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ANEXOS 

 

ANEXO A - Roteiro de perguntas feito ao coordenador de jornalismo do programa analisado, 

Guilherme Zanini 

 
*Quantas vezes o programa vai ao ar e que horários? 

*Quanto tempo é a média de duração do programa? 

*Ele existe desde que a rádio gaúcha veio para Santa Maria? 

*Ele abrange apenas a cidade de Santa Maria ou toda região centro do Estado? 

*Quantas pessoas trabalham na produção do programa? 

*Quem apresenta o programa? 

*Ele é sempre transmitido ao vivo? 

*Existe alguma coligação das notícias que saem no Diário de Santa Maria com o 

programa? 

*Como as notícias chegam ao programa?  

* Há algum repórter ou alguma equipe nas ruas procurando notícias? 

*Qual é a maior relevância na hora de selecionar as notícias? (Relevância, interesse 

público, número de pessoas envolvidas, etc.) 

*Existe algum serviço (tempo, trânsito, etc.) que seja fixo do programa? 

*Sabe quando surgiu a ideia de trazer a rádio gaúcha para Santa Maria? 

*Quando exatamente ela começou a ir ao ar? Que dia e que ano? 

*Foi feita algum tipo de pesquisa para saber se haveria ouvintes? 

*Possui unidade móvel? 

*Quantas cidades a rádio abrange?  

*Qual é a equipe que trabalha na rádio? 

 

 
 


