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APRESENTAÇÃO
Esta empresa jornalística produz conteúdo noticioso e de informação geral que é distribuído em
várias plataformas. A mais antiga é o jornal diário impresso, pioneiro em Itajaí e região, o DIARINHO
(no início também conhecido como Diário do Litoral), criado há 44 anos. Depois, com o
desenvolvimento de novas tecnologias, a informação passou a também ser colocada ao alcance do
público pela internet (diarinho.net e redes sociais), que além dos textos e fotos permite a utilização
de áudios e vídeos.

A marca DIARINHO, mostram as pesquisas, é muito conhecida e líder entre as fontes de notícias
confiáveis da foz do Itajaí Açu. E é justamente por ter, durante muitas décadas, uma audiência fiel e
um grande número de assinantes, que queremos fazer tudo certo. E não poupamos esforços para
estar sempre atualizados e prestando o melhor serviço possível ao público.

Neste pequeno guial concentramos informações essenciais sobre o funcionamento desta empresa
jornalística. E as agrupamos em dois capítulos. No primeiro, tratamos da ética que deve reger a
produção de todos os conteúdos. A ética, se a gente não quiser complicar, é coisa simples: trata-se
de saber o que é bom e o que é ruim e escolher, em cada situação, o melhor, o mais adequado para
honrar os valores cultivados pela comunidade em que vivemos.

E o segundo capítulo trata dos cuidados e procedimentos técnicos que podem aprimorar a
qualidade do material oferecido. A qualidade jornalística é obtida com atenção para detalhes e
respeito para com todos os componentes de uma notícia: a fonte, o leitor, a exatidão da informação
e a linguagem com que esse material é publicado.

E, em separado, noManual DIARINHO DIA A DIA, tutoriais passo-a-passo que mostram cuidados
técnicos que precisam ser tomados por todos e todas que trabalham no DIARINHO. E
complementam, com dicas práticas, as informações sobre a política editorial que está neste Guia.

Este guia e o manual, portanto, servem para ajudar os jornalistas do DIARINHO: mostram o
caminho das pedras, que permite ir adiante sem enfiar o pé na lama e ficar preso no lodo.

Como todo guia, não é definitivo nem esgota o assunto. Dá algumas pistas que são importantes
neste momento. É uma atualização do guia publicado em 2012 e pode ser que daqui a algum
tempo ocorrammais algumas modificações.

Leiam com atenção e façam bom proveito.
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LIÇÕES DE INDEPENDÊNCIA E BOM HUMOR DO VEIO DALMO

PREFÁCIO
O DIARINHO nasceu das ruas, tendo como parteiro um experiente, sensível e bem-humorado
navegador, que singrava os mares da humanidade com olhar atento. Não foi só porque ele sabia
ouvir e contar histórias que o DIARINHO fez e faz sucesso. Ouvir, em jornalismo, é fundamental e
saber contar é essencial, mas teve mais coisas. O veio Dalmo Vieira entendeu, desde cedo, que os
bons jornais são, acima de tudo, amplificadores das vozes de seus leitores. Participantes ativos das
comunidades onde circulam.

O ingrediente principal da receita do DIARINHO é, sem dúvida, o “jeito Dalmo de ser”. E isso inclui o
respeito que ele tinha pela voz rouca das ruas. O apreço que sempre demonstrou pela vida bem
vivida, com humor e alegria. O valor que dava à liberdade de expressão e à independência política.
Era, sem dúvida, um iconoclasta (palavrão que significa aquele que não respeita os ícones, os
ídolos), tratando a todos da mesma forma.

“Nossos repórteres têm a orientação
de, ao cobrir qualquer evento, não
dar o costumeiro destaque que a
imprensa ‘boazinha e complacente’
dá aos poderosos. Nossos repórteres
têm a recomendação de sequer dar o
nome das autoridades presentes.
Mas dar destaque às pessoas do
povo presentes”.

Dalmo Vieira

Essa recomendação, simples e direta,
mostra bem que não estamos diante
de um diretor de redação comum.
Muito menos de um daqueles que
fazem reverência para qualquer Senhor
ou lambem botas a qualquer título.
Trata-se de uma lição tão revolucionária
que às vezes, no próprio DIARINHO, o pessoal tem dificuldade para cumprir. Porque“todo mundo”
(televisões, jornais, rádios, revistas, internet) é subserviente e começa os relatos sobre eventos
oficiais relatando as “autoridades”presentes. E, quase sempre, esquecendo do resto.

Dalmo Vieira começou o jornal em janeiro de 1979, depois de ter consolidado uma carreira
vitoriosa de advogado. O DIARINHO foi o primeiro jornal diário de Itajaí e das cidades próximas,
como Balneário Camboriú, Navegantes e Camboriú.

Dalmo criou o jornal porque quis, porque era seu sonho. E dedicou-se a encontrar uma fórmula que
fizesse com que o leitor tivesse, folheando suas páginas, o mesmo prazer que ele encontrava

Dalmo no seu barco Aparecida,
a “UnidadeMóvel Marítima” do DIARINHO
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fazendo o jornal. Não era, portanto, desses jornais picaretas criados para agradar os bacanas e
explorar as vaidades dos riquinhos. Era jornal pra ser lido e apreciado. De preferência com gosto e
ao som de boas risadas.

Ele queria um jornal local. Que contasse o resultado do jogo do Marcílio, os acidentes mais
próximos, as dificuldades da região. Dalmo achava um absurdo que os itajaienses soubessemmais
rápido e commais detalhes do resultado do jogo do Flamengo no Rio, do que de uma disputa no
estádio das avenidas, aqui ao lado.

Mas essas informações locais tinham que ser publicadas numa linguagem acessível, que fosse
entendida pelo povo: “irreverente, às vezes com pitadas de humor e outras vezes até ‘macriada’”, como
ele mesmo definia. E, sobretudo, sem se importar se o que estava sendo dito, contado e mostrado
agradava ou não aos poderosos do momento.

Dalmo Vieira lutou, praticamente durante todo o tempo em que esteve à frente do jornal, contra o
preconceito e a violência daqueles que não admitem a liberdade de imprensa. Sofreu boicote
econômico, intimidação, processos judiciais às dezenas, empastelamento das instalações do jornal,
agressões à bala e até prisão. Mas não entregou os pontos nem deixou de sonhar. Conseguiu
construir um jornal sem igual. Aberto como nenhum outro aos leitores, desenvolveu um tal nível
de compromisso com a comunidade que a população às vezes leva suas queixas primeiro ao
DIARINHO. Como se o jornal fosse uma espécie de “auditor popular”. Transformou-se num jornal
com enorme penetração popular. Em todas as classes econômicas.

O corpo do DalmoVieira morreu emmarço de 2004, de complicações no pâncreas, enquanto
navegava nomar Mediterrâneo. Mas ele, é claro, pode ser visto todos os dias em Itajaí, Balneário,
Navegantes, Penha, Itapema e em tantos outros lugares do litoral, aconselhando os repórteres do
DIARINHO e ouvindo os comentários dos leitores. Ajudando para que o jornal que ele criou nunca
deixe de ser irreverente, independente, bem-humorado e sempre tenha, como único patrão, o leitor.
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FUNDAMENTOS DA POLÍTICA EDITORIAL

PRIMEIRO CAPÍTULO

1. ALICERCES TEÓRICOS
Os trechos transcritos a seguir ajudam a ilustrar o que o DIARINHO entende por ética e
que tipo de procedimento o jornal gostaria de seguir para continuar respeitando o leitor e
a boa informação.

1.1 A REGRA DO JOGO: O JORNALISMO E A ÉTICA DO MARCENEIRO
“Sou jornalista, mas gosto mesmo é de marcenaria. Gosto de fazer móveis, cadeiras, e minha ética
como marceneiro é igual à minha ética como jornalista, não tenho duas. Não existe uma ética
específica do jornalista: sua ética é a mesma do cidadão. Suponho que não se vai esperar que, pelo
fato de ser jornalista, o sujeito possa bater carteira e não ir para a cadeia.

“Onde entra a ética? O que o jornalista não deve fazer que o cidadão comum não deva fazer? O
cidadão não pode trair a palavra dada, não pode abusar da confiança do outro, não pode mentir. No
jornalismo, o limite entre o profissional como cidadão e como trabalhador é o mesmo que existe em
qualquer outra profissão. É preciso ter opinião para poder fazer opções e olhar o mundo da maneira
que escolhemos. Se nos eximimos disso, perdemos o senso crítico para julgar qualquer outra coisa. O
jornalista não tem ética própria. Isso é um mito. A ética do jornalista é a ética do cidadão. O que é
ruim para o cidadão é ruim para o jornalista.”

(...) “O jornalista não pode ser despido de opinião política. A posição que considera o jornalista um
ser separado da humanidade é uma bobagem. A própria objetividade é mal-administrada, porque se
mistura com a necessidade de não se envolver, o que cria uma contradição na própria formulação
política do trabalho jornalístico. Deve-se, sim, ter opinião, saber onde ela começa e onde acaba, saber
onde ela interfere nas coisas ou não. É preciso ter consciência. O que se procura, hoje, é exatamente
tirar a consciência do jornalista. O jornalista não deve ser ingênuo, deve ser cético. Ele não pode ser
impiedoso com as coisas sem um critério ético. Nós não temos licença especial, dada por um xerife
sobrenatural, para fazer o que quisermos.”

“O papel do jornalista é o de qualquer cidadão patriota, isto é, defender o seu povo, defender certas
posições, contar as coisas como elas ocorrem com o mínimo de preconceito pessoal ou ideológico, sem
ter o preconceito de não ter preconceitos. O jornalista deve ser aquele que conta a terceiros, de
maneira inteligível, o que acabou de ver e ouvir. Ele também deve saber interpretar coisas como
decretos presidenciais, fenômenos geológicos, a explosão de um foguete, um desastre de rua. Deve
saber explicar para o leitor como o fato se deu, qual foi o processo que conduziu àquele resultado e o
que aquilo vai trazer como consequência.”

(...)“A reportagem é uma narrativa, simplesmente uma narrativa. Ela depende muito do poder de
observação do narrador, da maneira de transmitir essa observação em palavras e de saber
concatenar bem a forma de expressá-la. Uma observação cuidadosa não é necessariamente uma boa
reportagem. Mas uma reportagem é necessariamente o fruto de uma observação cuidadosa.”

Cláudio Abramo
Trechos extraídos do livro “A Regra do Jogo: o jornalismo e
a ética do marceneiro”. São Paulo. Cia. das Letras, 1988
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1.2 O GPS DA VIDA
“Acho que todos nós temos esta voz que insiste em distinguir o que é certo do que é errado. Às vezes,
estas vozes falam tão alto que a gente sente fisicamente sua presença. É aquela sensação de que tem
algo fora de lugar. É aquilo que chamamos de consciência. A ética é a manifestação física desta voz
interna.

Ética, como disse o Jurista inglês John Moulton, é obedecer ao que não tem punição prevista em lei.

O comportamento ético vem como resultado dos diálogos internos em que a consciência compara os
fatos, as ações possíveis com os valores e decide (ou melhor, recomenda), o que é certo e o que é
errado. Quase sempre, o comportamento antiético acontece quando as ações não seguem a
consciência.

Decidir o certo do errado não é tarefa simples. A vida é cheia de curvas, dilemas, circunstâncias,
pressões e situações. O certo não necessariamente é o óbvio. O errado pode não estar evidente. Tudo
isso gera ruído externo que interfere com a capacidade de ouvir a consciência. Optar pelo certo pode
ter um custo ou mesmo não ter recompensa imediata aparente.

Viver é complicado, mas ignorar a voz interna é um erro. É a consciência individual a juíza das
ações de cada ser humano. A ela pertence a avaliação que norteia as ações. É ela a companheira
inseparável de cada um. Dela não se pode fugir. Dela não se pode esconder. Contrariá-la é condenar-
se a ouvir, eternamente, os gritos de uma voz interna que não pode ser calada.”

Elton Simões
Trecho do artigo “GPS da vida” publicado no Blog do Noblat em 30 de abril de 2012.

1.3 HONESTOS, JUSTOS E CORAJOSOS
“Busquem a verdade e contem-na
Jornalistas devem ser honestos, justos e corajosos ao apurar, reportar e interpretar a informação.

Minimizem os danos
Jornalistas éticos tratam fontes, investigados e colegas como seres humanos que merecem respeito.

Sejam independentes
Jornalistas não devem ter qualquer compromisso com qualquer outro interesse que não seja o direito
que o público tem à informação.

Sejam responsáveis
Jornalistas são responsáveis perante seus leitores, ouvintes, espectadores e colegas.”

Principais títulos do Código de Ética da Sociedade de Jornalistas Profissionais (Society of Professional
Journalists, SPJ), entidade que existe desde 1909 nos Estados Unidos. www.spj.org/ethicscode.asp

2. SAUDÁVEL REBELDIA
O que se pretende dizer ao afirmar que“DalmoVieira criou o DIARINHO a partir da rua”?
Ora, que os assuntos tratados nas mesas dos bares, nas esquinas, nas barbearias, no
mercado, foram trazidos para as páginas do jornal, mantendo o jeitão com que o povo
fala. Trata-se de um jornal legitimamente popular, nascido das conversas que correm de
boca em boca, que chega aos 44 anos tão revolucionário como era ao ser criado.

Nas escolas de Jornalismo, nos seminários internacionais, nas discussões de alto nível, nada tem
sido dito sobre jornal e jornalismo, nos últimos anos, que o DIARINHO não tenha no seu DNA:

https://www.spj.org/ethicscode.asp
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☑ Credibilidade, exatidão das informações?

Esta é uma conquista diária. Justamente porque está sempre aberto à crítica do leitor e de suas
fontes, o jornal procura, obsessivamente, acertar. E, quando erra, não faz desmentidos
envergonhados em letra miúda, num cantinho escondido: se for o caso, admite o erro na capa. Essa
preocupação diária com a informação correta está na base da credibilidade do jornal.

☑ Interatividade, participação do leitor?

Ora, o leitor manda no DIARINHO há décadas. Seus reclamos, às vezes até contra o jornal, sempre
tiveram espaço destacado.

☑ Linguagem atraente?

Tem gente que nem é da região que lê o jornal só porque gosta do jeitão que as histórias são contadas.

Só quem não conhece direito o DIARINHO acha que a linguagem solta e o português coloquial
significam que as informações são obtidas e divulgadas sem rigor. Não existem estudos
comparativos, mas é possível que o volume de informações erradas ou equivocadas publicadas no
DIARINHO seja muito menor que o de vários outros jornais que são tidos como“sérios”apenas
porque seus textos são burocráticos, engessados e muitas vezes incompreensíveis.

Mas, de fato, o DIARINHO tem se esforçado para contar corretamente as histórias, sem complicar a
vida dos leitores usando o jargão profissional dos entrevistados. E usar bem a linguagem, sem
excessos burocráticos, procurando não ser chato, excessivamente formal ou metido a besta é uma
preocupação permanente. Desde que o jornal foi criado.

É claro que o DIARINHO de hoje tem várias diferenças em relação ao jornal dos primeiros anos e
não só porque pode ser lido tanto em papel quanto no celular ou no computador. Houve uma
evolução, que soube preservar o essencial: o espírito de independência, de destemor, de apego à
liberdade, a linguagem acessível e o respeito pelo leitor, que formam o legado do velho Dalmo.

3. E AGORA, O QUE FAÇO?
Todos os dias e praticamente a todomomento, os jornalistas deparam-se com questões
que exigem um posicionamento, uma escolha, uma decisão rápida, muitas vezes quase
sem pensar.

O grande problema é que o resultado dessas várias decisões tomadas ao longo do dia é levado a
milhares de leitores, espectadores, ouvintes. Se foi uma decisão acertada, muito bem. Mas, e se foi
ummau passo? Um equívoco“inocente”? A exposição do erro é imediata e ampla.

Por isso, selecionamos alguns dos problemas mais comuns e frequentes e comentamos o que seria,
para o DIARINHO, o procedimento mais correto a ser adotado. Para elaborar essa lista também
levamos em conta o artigo do Prof. Dr. Francisco José Castilhos Karam, “Ética, deontologia,
formação e profissão”, publicado na revista Estudos em Jornalismo e Mídia, Vol. I Nº 1, 2004.

3.1 ISENÇÃO
OK, não tem como ser “isento”. Nem no jornalismo, nem na vida. A gente faz escolhas e toma
partido desde que nasce e não é porque entra numa redação de jornal que vai se tornar um ser
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puro, distante das paixões humanas e capaz de manter distância de tudo e de todos.

“A neutralidade jornalística reside numa casinha de biscoitos
entre o papai noel e o coelhinho da páscoa”
(Fernanda Café, em 13/4/2012)

Mas é preciso ser honesto e claro nas escolhas que se faz. Aindamais quando envolve uma função
que (ainda) tem fé pública, como o jornalismo. Assim como ninguém espera que um juiz tome
decisões em umprocesso em que esteja pessoalmente envolvido, espera-se que o jornalista seja
capaz de relatar os fatos desapaixonadamente. Sem odiar e sem amar perdidamente algum dos lados.
Nos casos de conflito de interesses, recomenda-se que a pauta seja assumida por outro profissional.

3.2 DIZE-ME COM QUEM ANDAS
OMillôr Fernandes, que depois da sua morte tem sido muito citado (até por quem nunca o leu),
fazia questão de manter distância do poder. Se frequentamos os palácios, passeamos nas
carruagens e trocamos confidências com a rainha, fica difícil dizer que o rei está nu. Provavelmente
Millôr temia perder sua independência crítica, se se aproximasse das “autoridades”.

O que dizer então da intimidade? A primeira coisa que um político esperto (ou um empresário
atilado) faz é azeitar suas relações públicas. Trata jornalistas como irmãos de fé, camaradas. Dá
tapinhas nas costas e oferece presentinhos que, no começo, são até bem inocentes. Ou distribui
informações. Os políticos e seus assessores vivem querendo agradar os jornalistas. São simpáticos
quando lhes interessa. E generosos quando sentem que o terreno é fértil.

Tudo por quê? Porque, se conseguem ter um jornalista tolo “na mão”, fica fácil “plantar”as
informações de seu (deles) interesse. E o tolo as publica como se fosse coisa exclusiva, obtida
graças à sua capacidade e ao seu tino profissional. Não passam de fantoches, os coitados.

3.3 NOTÍCIA PLANTADA
Diz o senso comum jornalístico que notícia boa é aquela que alguém não quer ver publicada. E,
portanto, devemos desconfiar da notícia que alguém insiste muito para que seja publicada.
Mas nada é fácil: os espertos jogam no colo dos jornalistas informações que aparentemente não
lhes favorecem. Apenas desfavorecem seus adversários.

Julgar o que é pura plantação a serviço de alguma manobra política ou empresarial e o que de fato
é notícia importante para os leitores é coisa difícil. Que exige desconfiômetro bem calibrado. E uma
boa cultura geral. Pra saber o que é joio e o que é trigo. E poder saber quando é que se deve usar
um ou o outro.

3.4 INFORMAÇÃO E OPINIÃO
Pode parecer cruel, mas ninguém está interessado na sua opinião. Mesmo nesta época em que
todo mundo dá sua opinião sobre tudo nas redes sociais e nas mídias tradicionais, o que tem valor,
o que importa e interessa é a informação.

E a informação, todos sabem, dá trabalho pra desenterrar, custa caro, porque às vezes exige
deslocamentos, telefonemas, idas e vindas. A opinião é fácil e barata. Em todos os sentidos.

Por isso, é fundamental deixar claro para o leitor o que é uma coisa e o que é outra. E não cair na
tentação de passar contrabandos, enfiando comentários ou opiniões disfarçados de informação.
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3.5 O “OFF” E O SIGILO DAS FONTES
O leitor tem o direito de saber de onde vem a informação que estamos divulgando. E de que forma
a obtivemos. O normal, portanto, é dizer claramente como foi que chegamos até aqueles dados ou
como eles chegaram até o jornal.

Há situações especiais, no entanto, que justificam que o jornal preserve suas fontes. São exceções.
E, como tal, não podem ser decididas exclusivamente pelo repórter ou pelo editor.

Publicar uma notícia mantendo o anonimato da fonte é uma decisão grave, que exige a
participação da chefia de redação. Sem a fonte, é o jornal que assume a responsabilidade pela
informação e isso não é pouca coisa. Por isso, não cabe ao repórter decidir, enquanto redige, se cita
ou não a fonte. Sempre que houver dúvida, a chefia da redação deve ser consultada.

E quais seriam os motivos que poderiam levar o jornal a publicar uma informação sem citar a fonte?
Em geral quando a fonte, por algummotivo razoável, teme por sua segurança. Ou quando teme
por seu emprego. É preciso, contudo, examinar caso a caso e o critério principal sempre será a
existência de ummotivo grave para abrir uma exceção.

Em todas as situações, contudo, é necessário que o repórter informe a direção sobre quem é a
fonte que se pretende manter anônima. A decisão só pode ser tomada se a direção puder avaliar se
a fonte merece credibilidade para ter a proteção do jornal.

No caso do repórter achar que não deve dizer qual é a fonte nemmesmo para a direção do jornal, a
informação não será publicada.

3.6 ACORDOS E ACERTOS
Todas as propostas de fontes que incluam algum tipo de contrapartida devem ser comunicadas à
chefia de redação. Isso não quer dizer que o DIARINHO tope conversar sobre mutretas ou
cambalachos. Mas, por exemplo, quando a fonte pede para não ser citada, está fazendo uma
proposta que, dependendo do caso, não tem nada de ilícito. Outra proposta relativamente
frequente é quando a fonte aceita dar a informação, mas, por algummotivo, pede para que a
divulgação só se dê a partir de determinada hora.

A principal razão para transferir à chefia a decisão é porque o“acerto”não será cumprido pelo
repórter, mas pelo jornal. E o cumprimento ou não do“acerto”exporá, para o bem ou para o mal, o
nome do jornal.

Mesmo quando a concordância do jornal possa parecer tranquila, cada caso é um caso e a
responsabilidade não pode ser assumida solitariamente pelo repórter.

3.7 O REPÓRTER OCULTO
No processo de apuração de uma reportagem, muitas vezes o repórter conversa com várias pessoas,
sem se identificar como jornalista. E emmuitos casos é bom que proceda dessa forma, para poder se
informar sem criar as barreiras que a presença ostensiva de um repórter poderia levantar.

Quando as conversas e a observação servirem apenas para entender o contexto e confirmar alguns
dados obtidos anteriormente, a identificação do repórter é dispensável.

Mas, quando o que foi dito ou visto puder vir a ser utilizado no texto, com a citação das fontes, é
recomendável que o repórter informe à fonte, antes de deixar o local, que o que ela disse ou
mostrou será utilizado numa reportagem.
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Em locais públicos, com a presença de várias outras pessoas, o que é dito ou feito – em público –
pode ser anotado e relatado sem que o repórter precise revelar sua identidade.

O jornal não paga por fotos ou informações “exclusivas”obtidas fraudulentamente ou por meio de
expedientes que não estejam de acordo com os princípios expostos neste guia.

Gravações feitas em segredo (com ou sem autorização judicial), trechos de processos que correm em
segredo de Justiça, dados confidenciais obtidos por meios obscuros que chegarem ao conhecimento
da redação ou de algum repórter serão examinados pela direção do jornal, que decidirá, caso a caso,
sobre a publicação ou não domaterial. Além do conteúdo, a forma como foi obtido e os interesses
expressos e ocultos de quem o está oferecendo serão levados em conta na decisão.

3.8 PRIVACIDADE E DIREITO À INFORMAÇÃO
Sempre que um ato ou fato envolver agentes públicos (servidores públicos ou políticos com
mandato) é, em princípio, de interesse público. Afinal, os proventos são pagos pela comunidade
por meio de impostos e suas atividades, nummandato popular ou em empregos públicos, exigem
transparência e prestação de contas constantes. O sinal de respeito à sua imagem pública,
contudo, deve partir da própria pessoa. Se ela voluntariamente se expõe ao público em atitudes
que a comprometam, isso deve ser levado em conta na hora em que o jornal precisa decidir se
publica ou não o fato.

Quando os envolvidos são pessoas e empresas do setor privado, é preciso examinar se o caso
envolve interesse público, dos consumidores ou da comunidade atingida.

A coisa começa a ficar mais complicada quando se trata de um evento relacionado à vida particular
do cidadão. Em princípio, o que consta dos registros de ocorrência policial (que são públicos) pode
render matérias.

Outra questão importante sobre a qual o DIARINHO tem uma posição firme, é a proibição do uso
de fotos em que apareçam seres humanos mortos ou sangue e pessoas feridas em acidentes ou
crime. Uma norma que deve ser seguida a qualquer tempo e em qualquer situação. O jornal é mais
rigoroso com isso do que muitos jornais e portais “populares”.

O DIARINHO acredita que todos têm direito à sua boa imagem e à construção de uma boa fama na
comunidade. Por isso sempre tratará com grande cuidado o noticiário de prisões de suspeitos e a
exposição de suas fotos. Publicar fotos de suspeitos, mesmo detidos ou presos, não é coisa trivial
ou “automática”. Só em casos especiais essa exposição poderá ser justificada.

Quando há menores envolvidos em infrações ou crimes, o jornal obedece a legislação vigente a
respeito e toma cuidados especiais para não identificá-los nemmesmo indiretamente (citando o
nome dos pais) no texto ou em fotos.

O DIARINHO não sonega, a seus leitores, informações de interesse público que cheguem ao
conhecimento da redação e tenham condições razoáveis de confirmação. Mas não divulga, como
informação, boatos, rumores ou suposições.

3.9 PARECE, MAS NÃO É
As fotos e ilustrações que o DIARINHO utiliza nas suas reportagens não podem cumprir um papel
meramente estético: devem também acrescentar alguma informação. E, ao fazer isso, é
fundamental que tenham alguma relação com o fato narrado.



GUIA DO DIARINHO 2023 – 13

Se a matéria fala numa Kombi, não devemos publicar a foto de qualquer Kombi, levando o leitor a
achar que aquele veículo da foto é o que foi citado. Se é importante mostrar o tipo de veículo, a
legenda deve informar com clareza que o veículo é do tipo visto na foto, mas não é o da foto.

É preciso ter grande cuidado para que as fotos e ilustrações de arquivo utilizadas em reportagens
que relatam crimes ou contravenções não identifiquem pessoas, placas de veículos, residências ou
estabelecimentos comerciais que nada têm a ver com os malfeitos.

3.10 A PRESSA E A PERFEIÇÃO
Se há alguns anos os jornais tinham uma edição a cada 24h, agora pode ser publicada uma nova
edição a cada minuto. E os fatos importantes que estejam ainda ocorrendo podem ter, online,
atualizações frequentes. A pressa, portanto, é um componente intrínseco da atividade jornalísica.

Essa urgência, contudo, precisa incluir alguns cuidados rotineiros e básicos sobre a veracidade da
informação e sobre os dados essenciais para que ela seja compreendida adequadamente pelo
leitor. E de tal forma que as apurações não se arrastem por horas ou dias. Mas sejam confiáveis e
bem fundamentadas.

Um“flash”, a informação breve que se publica imediatamente, para alertar o leitor e prepará-lo para
uma nota mais completa, não deve entrar em detalhes. Mas, por sua natureza, pode informar o
que ainda não tiver sido completamente apurado, tendo o cuidado de ressalvar que se trata
apenas de um aviso.

Assim que um conjunto razoável de dados esteja confirmado, o “flash”deve ser atualizado. E se a
informação inicial não se confirma, isso deve ser dito claramente.

Ao apurar uma reportagem, é importante levar em conta a possibilidade de falsificação de
documentos, de testemunhos e os interesses envolvidos na publicação ou na não publicação do
assunto. E é mil vezes preferível levar um“furo”do que publicar uma informação mal apurada.
“Consertar”depois com desmentidos, correções, adendos, retificações é desgastante e frustrante.
Para o leitor e para o jornal.

E tem também o detalhe. Deus, assim como o Diabo, reside nos detalhes. A matéria bem feitinha
vai pelo ralo se o nome da fonte estiver grafado errado. Ou se os números tiverem sido trocados.
Ou se as datas não baterem. Ou se o nome do lugar não estiver certo. Ou se estiver faltando uma
informação importante. Exagero? Não, checagem de rotina. Tolerância zero com a preguiça e o
desleixo.

3.11 AUTORIA
Omesmo respeito que o DIARINHO pede para seu material, faz questão absoluta de ter para com o
material alheio. O leitor tem o direito de saber, e o jornal tem a obrigação de informar, a origem de
cada uma das informações apresentadas num texto. Com clareza e sem subterfúgios.

Se a informação foi veiculada antes em algum jornal, site, TV, rádio ou blog, isso também deve ser
informado, juntamente com a identificação do autor. O fato de ter sido publicado“na internet” (ou
nas “redes sociais”) não torna a informação de domínio público. Às vezes, além de citar a fonte, é
preciso pedir autorização para utilizar o material, se ele estiver protegido por direitos de autor.

No DIARINHO o plágio (a cópia não identificada de obras, informações ou pensamentos de outros
apresentando-os como seus) é considerado uma falta gravíssima. Uma quebra de confiança que
provavelmente não poderá ser remediada. Sempre que o jornal descobrir que algum dos textos ou
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imagens que publicou foi apropriado indevidamente, informará o leitor, com destaque, sobre as
circunstâncias em que isso ocorreu, identificando o plagiador e pedindo desculpas ao autor.

A fotos terão sempre a identificação de autoria. Mesmo nos casos em que o material é fornecido
pela fonte ou por sites que mantêm bancos públicos de imagem, deve-se evitar o crédito
simplesmente como“Divulgação”. Preferencialmente usaremos “Fulano de Tal/Divulgação”. Ou, por
exemplo, se a foto for da secretaria de Comunicação do governo do estado, “Fulano de Tal/SECOM”.

3.12 MANIPULAÇÃO DIGITAL
Toda e qualquer alteração feita em fotos, vídeos ou áudios deve ser levada ao conhecimento da
chefia da redação e, quando da publicação, o leitor deve ser informado claramente.

Mesmo que a alteração não tenha afetado significativamente a informação principal (ao eliminar os
fios elétricos da frente de um prédio, por exemplo, para que a foto fique mais “limpa”), é preciso
dizer que houve manipulação digital da imagem.

Na edição de vídeos é fundamental cuidar para que os cortes e junções de trechos não alterem o
sentido do que foi dito ou feito.

3.13 MANIPULAÇÃO INFORMATIVA
Os repórteres e editores do DIARINHO não devem e não podem prestar serviços, formal ou
informalmente, a pessoas, empresas e entidades que, de alguma forma, sejam fontes de informação.

Não vamos discutir aqui o que é a verdade nem se existe a verdade absoluta. Mas é preciso exigir
que o jornalista, ao apurar qualquer fato, não seja otário. Nem tolo. Deve portar-se como um
cientista que examina um organismo em busca de um vírus. Não basta “dar uma olhadinha”e achar
que já entendeu tudo.

“Parecia verdade”é o lamento mais comum das pobres senhoras que caem no conto do bilhete
premiado. Até rimos da ingenuidade delas, sem prestar atenção na qualidade da informação que
estamos colocando na nossa reportagem. Não é à toa que uma das principais técnicas jornalísticas
responde pelo nome de“apuração”. Apurar não é engolir qualquer coisa que pareça verdadeira.

Apurar é colocar os quatro pés atrás, munir-se de lupa, binóculo e microscópio e desconfiar de tudo
e todos. Principalmente das notícias e informações que caem do céu ou são oferecidas em
telefonemas ou e-mails obsequiosos e “exclusivos”.

Na dúvida, não publique. Esta é uma antiga lição de velhos e sábios jornalistas. Que se torna muito
mais importante nestes tempos em que a internet aceita tudo. Ninguémmais cai naquele golpe do
e-mail que parece ter sido enviado pelo banco e que pede para instalar arquivos e depois pede
senhas. Mas muita gente ainda cai em golpes parecidos, cujo objetivo não é roubar dinheiro da
conta, mas jogar a credibilidade do jornalista na lama.

3.14 O INOCENTE ÚTIL “ESPERTO”
Ah, muitos dos jornalistas que “prestam serviços”não se acham tolos. Acham-se espertos. Ou
espertas. Mas mesmo quando a intimidade é tanta que resulta num casamento (ou num
concubinato com direito a apartamento e carro na garagem), o/a jornalista que renuncia à sua
independência para servir de “porta-voz”disfarçado, é tolo/a, idiota. Como são, em geral, os/as
oportunistas. Por mais que tentem demonstrar esperteza, trazem escrito na testa, como tatuagem
indelével, sua tolice.
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O relacionamento incestuoso do jornalista com suas fontes é facilmente percebido pelos colegas. É
como uma peruca: todos notam, mas quem a usa acha que passa despercebido. Até mesmo os
patrões mais distraídos notam.

E, no caso do DIARINHO, jornal que preza sua independência e luta para não ter o rabo preso, essa
promiscuidade é falta gravíssima. Intolerável. Inaceitável.

A melhor atitude para lidar com eventuais assédios é manter a chefia da redação informada e
aconselhar-se com ela sobre o que é mais eficaz fazer em cada caso.

3.15 GENTILEZAS E FAVORES
Assim como o leitor tem o direito de saber a origem de toda a informação publicada, tem o direito
também de saber se alguma empresa, pessoa ou entidade colaborou, de alguma forma, para que a
reportagem fosse feita. Seja pagando a viagem, emprestando o carro, dando hospedagem ou
simplesmente não cobrando o ingresso.

O ideal, claro, é que o jornal “banque” todas as despesas, para assegurar, na prática e na aparência, a
independência editorial. Mas isso nem sempre é possível. E em várias ocasiões é preciso avaliar se
vale a pena aceitar o “favor”e produzir a matéria ou ficar de fora e não publicar nada.

Naturalmente, não cabe ao repórter decidir sozinho se aceita ou não alguma ajuda externa para
fazer seu trabalho. É assunto grave que, como tantos outros, deve ser levado ao conhecimento da
direção de redação.

E é sempre necessário informar, no texto, que coisas foram aceitas. Naturalmente, nenhuma dessas
gentilezas deve fazer com que a cobertura ganhe artificialmente um viés favorável ou contrário. O
DIARINHO não publica informações “boas”ou“más”porque ganhou ou deixou de ganhar qualquer
coisa. Se o presente for tão grande que possa, de alguma maneira, alterar a percepção dos fatos ou
o seu relato, será recusado.

Isso vale também para mimos e brindes que cheguem à redação. Alguns jornais estabelecem
valores máximos para a aceitação de presentes. Um bom critério a ser seguido é este: “se o presente
for tão bom que dê pena devolver, deve ser devolvido”. O fato é que aceitar muitos brindes pode
deixar-nos desconfortáveis na hora de falar da corrupção alheia.

3.16 A FONTE NÃO É “COLEGA” NEM “AMIGÃO”
Os repórteres e editores devem cultivar um bom relacionamento com suas fontes. Cortesia e
tratamento amigável, contudo, não podem fazer com que se estabeleça, entre fonte e jornalista,
algum tipo de cumplicidade ou intimidade que atrapalhe o serviço.

Por exemplo: o repórter de polícia vê um policial agredindo um detido. O policial é boa fonte, solícito
e considerado“boa gente”. Os repórteres e editores do DIARINHO têm a obrigação de relatar, primeiro
para seus superiores e depois para os leitores, todos os fatos graves que tenham testemunhado. É
possível que, ao ler no jornal a informação da agressão, o policial fique irritado e deixe de ser a boa
fonte que sempre foi. Esse temor pode fazer com que o repórter ou o editor pensem duas vezes se
devem ou não divulgar o fato. Não devem hesitar. Silenciar nesses casos implica em perder
independência e colocar o jornal como cúmplice de atitudes que, por princípio, todos repudiamos.

O respeito que um repórter ou editor constrói ao longo de sua vida profissional se nutre de gestos
de coragem e de apego a princípios. Sabujice, puxa-saquismo e subserviência, embora assegurem
alguns favores e o incluam em algum“clube”amoral corróem, com extraordinária rapidez, o bom
nome de qualquer um.
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Perder e ganhar fontes faz parte do cotidiano do jornalista. Não será uma porta fechada que irá
impedir alguém de trabalhar. Mas a perda do respeito e da credibilidade será, com certeza, o
caminho mais fácil para o ostracismo.

3.17 CONSCIÊNCIA PESSOAL E PROFISSIONAL
O DIARINHO elaborou este guia, entre outros motivos, para ter ummaterial que o jornalista possa
consultar antes de se candidatar a um cargo no jornal. E possa decidir se existe algum conflito das
normas gerais profissionais, aqui expressas, com suas convicções pessoais, que o impeça de exercer
as tarefas que lhe serão atribuídas.

3.18 OS LIMITES DO COMERCIAL
Em vários veículos de prestígio, no mundo todo, existe uma clara divisão entre a atuação do
departamento comercial (e de marketing) e as atividades da redação. No DIARINHO não é diferente.

O jornal, para ser editorialmente independente, precisa ser viável financeiramente. E as principais
fontes de recursos para a manutenção do departamento de jornalismo são a venda de espaços
para mensagens comerciais, a venda de exemplares e de assinaturas, a produção de conteúdo de
marca (“branded content”) e a monetização dos acessos online.

O principal produto do DIARINHO é seu conteúdo editorial, informativo. Quanto melhor elaborado
e commaior credibilidade, mais atrairá os leitores. E um veículo commuitos leitores oferece, aos
clientes comerciais, uma visibilidade que é importante para seus negócios. Essa é a relação que
existe entre os dois departamentos: são complementares no sentido de que os anunciantes
viabilizam o jornalismo. E o bom jornalismo atrai os leitores que dão bom retorno para os
anunciantes.

O jornal não“vende pauta”. Seu conteúdo jornalístico é elaborado com critérios exclusivamente
profissionais, levando em conta o interesse social, a relevância do assunto e sua atualidade. Os
conteúdos que são oferecidos aos leitores como informação complementar, a respeito de produtos,
eventos e serviços, também são elaborados com cuidado profissional, mas por equipes que não
estão envolvidas com a produção do material jornalístico. E, naturalmente, é sempre indicado ao
leitor quando se trata de conteúdo patrocinado, publicado a pedido de algum cliente comercial. .

Todos os empregados do jornal, de qualquer departamento, jornalismo inclusive, devem zelar pelo
bom nome e pela boa fama do DIARINHO. E isso se faz atuando profissionalmente com correção e
cortesia. A face visível do jornal são seus representantes que têm contato com o público. E esses
contatos fazem tanto bem (ou tanto mal) para a imagem do jornal quanto uma reportagem bem
(ou mal) apurada ou publicada com erros.

Portanto, embora todos tenham sua parcela de responsabilidade no sucesso do jornal e as áreas
precisem ter um bom relacionamento entre si, a promiscuidade deve ser evitada a todo custo, sob
pena de causar danos irreparáveis à credibilidade da informação que o DIARINHO publica.

3.19 CASOS ESPECIAIS

3.19.1O jornalista não énotícia

Os repórteres do DIARINHO não devem assumir protagonismo em situações noticiosas como
sequestros, cercos policiais, movimentos populares ou atividades esportivas. O jornalista não é
notícia. Por mais que algumas correntes defendam a espetacularização da notícia, com a inclusão
do jornalista entre os “animadores”do show de entretenimento em que alguns noticiários se
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transformaram, o DIARINHO continua mantendo, no centro do palco, só a informação, a notícia.

Mesmo para atividades menos espetaculares, como a participação em seminários, mesas-redondas,
debates ou entrevistas, o jornalista do DIARINHO deve comunicar os detalhes do convite à chefia
de redação. Que, se avaliar que a exposição não é adequada para o jornal, poderá aconselhar que o
convite seja recusado.

3.19.2Não fazemosmais quenossaobrigação

As notas informativas e de opinião que forem publicadas (em qualquer plataforma) sobre a atuação
dos jornalistas do DIARINHO devem ser redigidas para que o leitor ou espectador tenha uma visão
de bastidores e conheça um pouco mais a forma como o jornal e seus produtos online são feitos.
Sem pretender transformar o jornalista em personagem heróico.

Não interessa ao DIARINHO, também, que esses relatos deem ênfase ao“esforço de reportagem”.
Pode, claro, citar dificuldades e problemas encontrados, mas sem encher o saco do leitor com uma
lengalenga auto-elogiativa. É nosso dever cotidiano completar da melhor forma as apurações, sem
choramingar em público quando formos mal-sucedidos ou não tivermos sido atendidos por
alguém.

3.19.3Agressões e ameaças

Sempre que algum repórter ou editor tiver seu nome envolvido publicamente em alguma agressão
ou ameaça (como vítima ou como autor), o jornal seguirá a seguinte rotina:

a) A direção de redação encarregará um(a) editor(a) para apurar o caso. Obrigatoriamente de área
diferente daquela em que atua o profissional envolvido.

b) Na apuração serão ouvidos todos os envolvidos, inclusive o colega, bem como testemunhas.

c) A decisão sobre o que publicar, quando e como será tomada pela direção de redação com base
no que foi apurado.

d) Paralela e independentemente a essas providências serão encaminhadas, ou não, medidas nas
esferas civil, criminal ou trabalhista.

É possível que, em face das circunstâncias e da irrelevância do caso, o jornal decida não publicar
alguma nota ou registro. Mas em nenhum caso deixará de apurar o ocorrido.
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SEGUNDO CAPÍTULO

1. CUIDADOS COM O TEXTO
ODIARINHO procura entregar a seus leitores e leitoras, material redigido num texto claro e
direto e, nas chamadas e manchetes, usar os vocábulos mais precisos, sem frescura e sem
hipocrisia. Não se trata de criar um novo estilo de redação, apenas de tentar fugir da
tentação de ser um jornal “careta”, chato, formal, com o texto engessado. O principal é
encontrar o enfoque correto e contar direito uma história, de forma atraente. E
corretamente apurada.

O DIARINHO é, desde sua fundação, um jornal popular. Preocupa-se em ouvir seus leitores e faz
absoluta questão que seus leitores compreendam o que está publicado em suas páginas e site. A
linguagem com que é redigido, portanto, tem grande importância.

1.1 A COISA MAIS IMPORTANTE
A única coisa que tem valor, em qualquer veículo de comunicação, é a informação. A notícia. Ela é
que justifica o preço que se paga pelas assinaturas digitais ou pelo jornal em banca. E será mais
valiosa quanto melhor apurada.

As/os editoras/es podem saber se a reportagem será boa ou ruimmesmo antes dela ser escrita.
Basta conversar com o repórter. Se ele souber tudo a respeito do assunto que foi investigar,
inclusive detalhes importantes que amadores distraídos ou jornalistas incompetentes geralmente
“esquecem”e souber contar a história em poucas palavras, sabendo do que está falando, então
teremos uma boa matéria.

Mesmo que ele, ou ela, acabe não fazendo um texto brilhante, se tiver as informações essenciais,
um editor habilidoso consegue consertar o texto. Mas, se faltam informações, não tem quem salve
a matéria. Fica uma coisa capenga, daquelas que afugentam o leitor ali pela altura da terceira linha.

A obrigação de coletar o máximo de informações independe do tamanho da matéria: mesmo que
seja para escrever uma frase sobre alguém, é preciso saber tudo a respeito. E quanto mais se sabe,
mais fácil fica para sintetizar, resumir.

1.2 CONTA AÍ
Jornalismo é, em essência, um trabalho de tradução. A gente vai à esquina onde o caminhão
tombou, representando os milhares de leitores (que acompanham online ou no papel) que não
podem ir até ali ver o que aconteceu. E depois contamos tudo o que conseguimos descobrir. De tal
forma e com tal competência que o leitor sinta-se transportado até o local e experimente as
mesmas sensações que sentiria se tivesse ido até lá.

O ANTI-MANUAL DE REDAÇÃO E ESTILO
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É uma enorme responsabilidade. Uma nobre e dificílima tarefa que não pode ser tratada com
leviandade. Quando estiverem colhendo informações para uma reportagem, imaginem que logo
mais vocês terão que ir para o centro de um estádio, pegar ummicrofone e explicar, bem direitinho
e sem enrolar, para 40 mil pessoas, o que aconteceu. Imagina esquecer um nome, uma
circunstância, a hora, a data, o local? É vaia na certa.

A vaia, no caso do jornal, é silenciosa, mas fatal: o leitor deixa de acessar o site, ou comprar o jornal.
Ou, o que é pior, acaba achando que jornalista é tudo a mesma bosta.

1.3 BEM MASTIGADINHO
O jornalista precisa ser um tradutor experimentado. Precisa desenvolver o talento de entender a
situação, compreender o que lhe explicam, perguntar o que não entendeu. Sem arrogância. E, a
seguir, contar o caso em linguagem acessível, que seja entendida por uma ampla camada da
população, mantendo o rigor e a precisão, para que a informação não se deteriore.

Essa dupla habilidade (entender e contar) é uma técnica que, se corretamente aprendida, permitirá
que o jornalista não tenha dificuldade para relatar, com apuro, o que viu numa briga de rua, ou
num tribunal, num laboratório ou numa delegacia. E não se aperte qualquer que seja a tecnologia
(ou “plataforma”) que usará para contar sua história.

1.4 ARMADILHAS
Existem alguns perigos que ameaçam todos os dias os jornalistas do DIARINHO. Cuidar para não ser
engolido por eles é um esforço cotidiano que exige apuro técnico e conhecimento sempre
renovado da língua. O DIARINHO de 40 anos atrás evoluiu, mantendo vários de seus valores de
então, como o apreço pelo serviço público que é prestado ao ouvir o leitor e a conduzir com
independência e destemor suas tarefas. E, ao longo do tempo, aperfeiçoando a forma com que se
relaciona com seu público, fugindo sempre da tentação de usar um arremedo de linguagem
popular apenas para mostrar-se... popular.

O veio Dalmo utilizava abundamentemente o calão. Não como recurso estilístico artificial, mas
porque ele escrevia como falava e falava como conversava com a sua turma, com quem se
encontrava frequentemente nas ruas.

Como parte da evolução que vem ocorrendo no jornal desde que ele foi criado, aumentou a
preocupação com os aspectos informativos da narrativa. E o palavrão, junto com a gíria, tem sido
usado commaior critério. O bom texto é aquele que escolhe bem as palavras e permite uma boa
compreensão da história.

O DIARINHO gostaria que sua fama de“macriado” se mantivesse porque publica, semmedo e sem
rabo preso, informações que poderosos querem ocultar. Não porque décadas atrás publicou alguns
palavrões.

1.5 ADJETIVOS & FIRULAS
Alguns jornalistas, pouco familiarizados com a linguagem coloquial ou então com dificuldades
para contar uma história de um jeito simples, acham que conseguem“melhorar”o texto, usando
adjetivos aqui e ali e enroscando-se no que chamaremos, genericamente, de “firulas”.

Os melhores textos (para o DIARINHO ou para qualquer outro bom jornal domundo) são construídos
com elementos muito simples, embora difíceis de obter e reunir: informações novas, com interesse e
relevância social, relatadas de forma direta, utilizando vocabulário conhecido pela maioria.
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A narrativa deve ser construída de forma a prender a atenção desde a primeira linha. Por isso,
elementos que distraiam o leitor ou o façam desisitir da leitura devem ser evitados. Entre esses
entulhos estão os adjetivos desnecessários.

O repórter bem informado, que fez com competência seu dever de casa e recolheu dados
abundantes sobre o fato que investigou, terá condições de contar a história de tal forma que a
maioria dos adjetivos se tornem desnecessários. Não tem por que dizer que alguém estava com
“uma roupa ridícula”, se descrevermos, com precisão, sua vestimenta.

Da mesma forma, “romancear”o texto não melhora a história. Uma deformação profissional faz
com que alguns jornalistas acreditem que existe um“texto de revista”. Que, em resumo, seria uma
forma idiota de escrever enchendo parágrafos de “firulas”. Ordem indireta, metáforas, adjetivos,
“interpretações”que nada mais são que opiniões, muitas delas preconceituosas, tudo reunido, ao
que parece, com um único objetivo: atrapalhar a leitura e mandar o leitor passear.

O “texto de revista”é usado às vezes também para disfarçar a falta de informações importantes, o
desconhecimento do assunto e, paradoxalmente, a falta de domínio do idioma.

Numamesa de bar, quando alguém começa a contar uma história que não conhece direito e que
por isso enche a narrativa de firulas, sempre tem alguém que grita “não enrola!” É preciso
desenvolver internamente esse amigo de bom senso. Para que, ao reler cada parágrafo, nossa voz
interior alerte: “para de enrolar e conta a história direito!”

1.6 JORNALISMO DECLARATÓRIO
Estamos tão acostumados a ver isso em todos os veículos, que nem nos damos mais conta de como
é nocivo. Aspas e mais aspas, parágrafos inteiros de citações muitas vezes completamente sem
sentido, dispensáveis, inúteis, no mais legítimo exercício de enchimento de linguiça.

O repórter que engana o leitor com frases e mais frases de quem quer que seja abdica da sua tarefa
principal: reportar o fato que investigou. “Fulano disse isso e beltrano disse aquilo” joga o leitor
num emaranhado de versões, enquanto o repórter lava as mãos. Afinal, somos os profissionais que
deveriam saber sobre o assunto o suficiente para poder colocar as diversas posições em contexto, e
capazes de suprimir aquelas afirmações mentirosas, vazias ou mal-intencionadas. Ou dar-lhes os
verdadeiros nomes.

As citações só deveriam ser utilizadas quando fossem realmente importantes para a narrativa. E
não é qualquer sentença que pode fazer diferença numa história. Precisa ser uma boa frase, uma
afirmação forte, cuja falta enfraqueça o argumento.

E o citado diz ou afirma alguma coisa. Não“comemora”, “conclui”, “acrescenta”e outras firulas que
foram sendo desenvolvidas com a proliferação do jornalismo declaratório (ou das “reportagens de
citações”) e que em nada contribuem para tornar o texto coloquial ou fácil de ler, entender e gostar.

1.7 OS PRESS-RELEASES E O JARGÃO PROFISSIONAL
Todos os dias recebemos informações praticamente prontas de empresas, figuras públicas e do
poder público. Genericamente esse material pode ser chamado de“press-release”a informação
liberada para a imprensa. Esse material, às vezes, tem informações relevantes que devem ser
levadas ao conhecimento dos leitores do DIARINHO.

Ao fazer isso, é fundamental “traduzir”o que está escrito ali para a linguagem jornalística.
Normalmente as assessorias de imprensa, por mais competentes que sejam, obedecem aos
padrões de seus empregadores. E utilizam termos da sua área profissional (o tal “jargão”) e
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constróem os textos de acordo com o que acham relevante. É preciso, portanto, desconstruir esses
textos para remontar suas informações na linguagem que achamos mais adequada.

Um exemplo interessante estava num dos press-releases enviados pela Marinha sobre a situação
dos portos do rio Itajaí-Açu depois das enxurradas de novembro. Ali se dizia, a certa altura, que “A
condição de navegação está praticável no momento, mas ainda segue com restrições”. Ora, para a
maioria dos leitores isso de“condição de navegação praticável”diz nada. Porque se trata de um
jargão, de uma linguagem que os profissionais da navegação conhecem, mas o restante do
público, não. E a notícia, que começa com essa história de “condição de navegação praticável”,
também informa que sete navios continuavam fundeados, na costa, esperando para atracar. Ou
seja, embora “praticável”pareça dizer que os portos estão funcionando normalmente, é uma
informação técnica sujeita a uma série de condicionantes. A nota final, publicada, sequer usa essa
expressão “condição praticável”, porque ao leitor interessa saber em que medida os portos estão
funcionando e como está a situação do rio. E todas as informações relevantes podem ser dadas,
com exatidão sem que seja necessário recorrer ao jargão (ou ao vocabulário) especializado.

E isso merece ainda mais atenção em áreas como o direito e a cobertura policial, onde, por
insegurança ou falta de informação, o repórter acaba “caindo na conversa”de advogados e
delegados (ou escrivães) e reproduz o modo como eles se expressam, repetindo o... jargão.

1.8 RELER, RELER E RELER
Amelhor e mais rápida forma de saber se o texto está bem escrito é lê-lo em voz alta. Claro, numa
sala de redação não tem cabimento ler em voz muito alta. Mas ao ler baixinho também dá para
sentir quando o parágrafo está confuso, quando a ideia não ficou clara, quando o texto está chato.
Pode parecer que o repórter enlouqueceu e está falando sozinho, mas certamente o leitor vai
agradecer.

Além de reler mais de uma vez antes de passar para o editor ou antes de liberar a página para a
publicação, é preciso reler depois de publicada. No caso do jornal impresso, para ver se foi feita
alguma modificação que melhorou (ou piorou) o texto. E, no caso do online, pra ver se não passou
algum erro que precise ser corrigido em seguida.
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2. O CONTEÚDO ONLINE
Durante muitos anos o interesse dos leitores pelo conteúdo do jornal era relativamente
fácil de medir: se vendia mais, na banca ou em assinaturas, é porque estava“agradando”. E
para encontrar o jornal bastava ir à banca mais próxima, ou ligar fazendo uma assinatura
para receber o jornal em casa.

Quando o DIARINHO passou a ter, como principal plataforma, seu portal de notícias na internet,
muita coisa mudou. Ao abrir o celular ou computador e procurar por notícias, o leitor tem à
disposição, literalmente, produtores de conteúdo do mundo todo. E para chegar ao DIARINHO
pode percorrer vários caminhos. Desde a pesquisa de uma palavra no Google, até o clique no
endereço diarinho.net. E pode interessar-se ou não pelo que vê ali. Ficar dois segundos ou vários
minutos, abandonar a visita na primeira página ou ler várias páginas.

É, portanto, ummundo diferente daquele que tinhamos quando o DIARINHO foi fundado. O que
não mudou foi a procura por informações locais e por fontes confiáveis de informações locais.

O sucesso de um jornal, agora, não depende apenas da qualidade do seu material, mas também de
algumas providências relativamente simples que permitam que esse material apareça bem
colocado nos mecanismos de busca e que sejam facilmente localizados online. E é disso que
trataremos, resumidamente, neste capítulo.

2.1 A BUSCA PELA PALAVRA-CHAVE
Um elemento que não era sequer mencionado quando se falava de texto de jornal (impresso),
agora aparece como fundamental: palavra-chave. E do que se trata? É uma palavra (ou frase curta)
que resuma ou represente adequadamente aquela notícia, texto, post, o que for. Pode parecer
complicado à primeira vista, mas em pouco tempo será possível identificá-la no momento mesmo
em que se começa a escrever a matéria.

Uma das maneiras de pensar numa palavra-chave é imaginar como o leitor procuraria por aquele
assunto no Google. O que ele digitaria? “Jogo do Marcílio emTubarão”? “Avião desaparecido em
Tijucas”? “Granizo em Navegantes”? “Falta de água em Itajaí”? Dependendo do que trata a
reportagem, essas podem ser a tal de palavra-chave (que, como vimos, não precisa ser apenas uma
palavra).

O importante é que essa palavra (ou frase) nasça do conteúdo, para que não pareça forçada ou fora
de contexto. Por quê? Ora, porque a palavra-chave deve aparecer no título, no começo da matéria,
na “meta-descrição” e no texto alternativo (veremos o que são essas coisas a seguir).
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2.2 COMPLEMENTOS DO TEXTO
Alguns hábitos, procedimentos e ferramentas que não eram utilizados nos jornais impressos agora
fazem parte das boas práticas do jornalismo online: a meta-descrição (meta-description), o texto
alterativo (alt-text) e a preocupação com o engajamento de leitores. E incorporá-las à rotina de
produção do material é tarefa da qual não podemos fugir.

2.2.1Metadescrição

Esse pequeno texto (entre 140 e 160 caractereres com espaços) não aparece no corpo da matéria,
mas aparece quando a matéria é lincada a uma rede social, ou às vezes na chamada de capa. É uma
espécie de descrição meio secreta, cujo principal leitor é mesmo o robô do mecanismo de busca. E,
às vezes, o leitor humano. Por isso precisa fazer sentido e ser realmente um resumo da matéria. E,
claro, incluir as palavras-chave.

Um cuidado adicional, é com o nome da URL (o endereço de internet) que a matéria terá. O padrão
é que assuma automaticamente o título. Mas é preciso dar uma espiada pra ver se não ficou muito
extenso ou confuso. Na dúvida mantenha na URL apenas a palavra-chave.

Exemplo de URL que poderia ser menor (supondo que a palavra-chave seja “avião da FAB desaparece”):
https://diarinho.net/materia/639206/Aviao-da-FAB-desaparece-na-noite-de-sexta-feira-em-Santa-Catarina-
Melhor: https://diarinho.net/materia/639206/Aviao-da-FAB-desaparece-em-Santa-Catarina-

2.2.2 Texto alternativo

Esse é um complemento importante, porque tem funções realmente relevantes. A primeira delas, é
de acessibilidade, permitindo que deficientes visuais “vejam”o que está nas fotos e ilustrações.
Muitos deles usam programas que“lêem”os sites de internet e falam em voz alta o que está ali.
Naturalmente, quando encontram imagens, não têm como informar do que se trata. A menos que
o campo do alt-text esteja preenchido por uma descrição do que a foto mostra. É curto, 125
caracteres no máximo (não precisa dizer “a foto mostra”) e deve ser pensado assim: como contar
para uma pessoa cega o que está naquela foto? Os robôs também vão ler e podem aí indexar
melhor a matéria e suas ilustrações.
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Usar heading tags (os formatos para títulos e subtítulos, H1, H2...) também facilita a “leitura”do site,
porque informa a hierarquia, marcando os destaques e separando o que é parágrafo (o corpo do
texto) do que é título. E nos títulos e subtítulos, pra variar, é bom colocar a palavra-chave (ou
palavras-chave).

2.3 O ENVOLVIMENTO DO/A LEITOR/A
Atrair o interesse de quem busca se informar e manter esse interesse ao longo do texto e das várias
reportagens oferecidas por um portal, é um esforço básico que também existia quando o jornal
impresso era o principal veículo.

Uma vez atraído pelo título, ou pela foto, ou pelo video, é preciso fazer com que leia o texto,
acompanhe a história, encontre ali informações importantes. E sempre que possível ou necessários,
podemos e devemos lembrar ao leitor que tratamos, em outra matéria, de assunto semelhante. Ou
que, em outra parte, está uma explicação detalhada de determinado termo ou situação. E
documentos mais aprofundados, ou na íntegra, podem ser oferecidos por meio de links de
hipermídia, sem que seja necessário encher o texto principal de minúcias que só interessarão a um
grupo menor de pessoas.

É preciso ter muito claro que queremos que o leitor fique o maior tempo possível no portal,
navegando pelo maior número de páginas. E para isso repórter e editores devem entender que
fazem parte de um portal de notícias e sua matéria não é um compartimento isolado: devemos
avisar que alguns dias antes publicamos reportagem sobre o mesmo tema, que em outra página
tem ummaterial correlato e que em tais e tais endereços existem informações adicionais. Tratar
bem o leitor para que ele sinta-se em casa e não tenha necessidade de sair correndo para procurar
outras páginas mais interessantes.

Muitos dos cuidados que tinhamos ao redigir textos para o jornal impresso, continuam valendo.
Como por exemplo: abrir o texto com informações relevantes e interessantes, não exagerar no
tamanho dos parágrafos, fazer o texto respirar com entretítulos e compor um texto cuja leitura seja
confortável. Importante: não deixar que a preocupação com palavras-chave, ou a má escolha
dessas palavras, torne o texto chato, artificial, repetitivo.
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MUITA CALMA NESSA HORA...

CONCLUSÃO
O bom jornalismo não é para amadores. E trabalhar no DIARINHO não é pra qualquer um. É preciso
tratar muito bem as fontes e leitores, respeitando o bom nome a que todos têm direito e, ao
mesmo tempo, oferecer ao leitor um noticiário “quente”, cheio de informações que muitos
gostariam de manter ocultas.

Há quem diga que ética, no jornalismo, é uma contradição. Porque acham que o jornalismo que
tem audiência e fascina os leitores precisa ir além das normas e do respeito. Acreditam que só uma
coisa desaforada, chocante, desbocada e aética seria capaz de conquistar multidões de leitores.

O DIARINHO quer conquistar multidões e vender cada vez mais exemplares e acessos, mas acha
que é possível, com talento, criatividade e muito trabalho, ter informações exclusivas, interessantes,
“quentes”, sem pisar na bola e enfiar o pé na lama.

Não queremos fazer jornalismo burocrático, careta, de gabinete, que agrade a todos os poderosos
e dê sono no leitor. Mas também não queremos ofender, caluniar, mentir ou inventar.

E esse é o desafio: fazer o que a maioria dos jornalistas, no mundo, sonha fazer. Apresentar as
informações de um jeito bem-humorado, criativo, inteligente, facilmente compreendido pelo
pessoal que vive na nossa região e, ao mesmo tempo, ser absurdamente rigoroso na precisão dos
dados e na fidelidade à verdade.

Por isso, este pequeno guia não pode adormecer nas gavetas nem deve estacionar na segunda
edição. Precisa ser lido, discutido, complementado e revisto de tempos em tempos. Para que
falemos a mesma linguagem e para que os novos colegas consigam, rapidamente, entrar no ritmo.

Boa sorte e bom trabalho.

IMPORTANTE: as informações e dicas, com o passo a passo da produção
do jornal, online e impresso, estão no Manual DIARINHODIA-A-DIA 2023
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“Nos últimos anos, o DIARINHO renasceu multiplataforma.
A urgência de produzir um jornal impresso diário passou a

conviver com o desafio de manter um portal sempre abastecido
com novidades. Depois ainda agregamos as redes sociais.

A nossa produção passou a ser em tempo real. Na era digital
temos a missão de manter a produção jornalística de qualidade e
credibilidade que tornou o DIARINHO único e insubstituível.”
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