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Correio Vacarinense
Um jornal sem editoria de polícia

Preparado por Ana Paola de Oliveira, da ESPM-RS1

Recomendado para as disciplinas de: Estética e Comunicação, Ética e Legislação Jornalística, Teorias 
do Jornalismo.

Competência(s) mobilizada(s): Compreender e identificar os fundamentos éticos prescritos no 
código de ética do Jornalismo; ser capaz de identificar o que é informação de interesse público 
e pautar-se eticamente no tratamento da informação; capacidade de avaliar criticamente os 
produtos e práticas jornalísticas; entender os gêneros estéticos dominantes no jornalismo e 
pensar novas alternativas para o discurso jornalístico.

RESUMO
Este caso relata a história do Jornal Correio Vacariense e a decisão tomada pela direção da 
empresa em excluir a editoria de polícia das páginas do semanário. As matérias são distribuí-
das na página de geral e são relatórios mensais sobre o trabalho das polícias; o que possibilita 
pensar em novas estratégias do discurso jornalístico em relação a mortes e crimes violentos, 
sem dramatizar o real.

PALAVRAS-CHAVE
Comunicação. Estética. Ética. Discurso jornalístico.
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1 Este caso foi escrito inteiramente a partir de informações cedidas pela empresa e outras fontes 
mencionadas no tópico “Referências”. Não é intenção da autora avaliar ou julgar o movimento estratégi-
co da empresa em questão. Este texto é destinado exclusivamente ao estudo e à discussão acadêmica, 
sendo vedada a sua utilização ou reprodução em qualquer outra forma. A violação aos direitos autorais 
sujeitará o infrator às penalidades da Lei. Direitos Reservados ESPM. 
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Introdução
 Este caso relata a história do Jornal Correio Vacariense e a decisão tomada pela dire-
ção da empresa em excluir a editoria de polícia das páginas do semanário. Em um contexto em 
que as tragédias e as mortes acontecem numa região onde a população está muito próxima ao 
fato, expor notícias dessa natureza envolve questões éticas que, segundo a direção, inclui res-
peitar a intimidade e a imagem do cidadão, além de não divulgar informação sensacionalista 
em cobertura de crimes e acidentes.
 No universo do jornalismo, em que a maioria das pautas valoriza o gênero policial, será 
que essa decisão interferiu no crescimento do Correio Vacariense? No discurso jornalístico é pos-
sível tratar a informação policial de forma diferenciada, sem torná-la sensacional? Este case é um 
relato das experiências da proprietária e editora-chefe, Aurora Maria Dai Pra de Oliveira.

2. O Jornal Correio Vacariense
 “No final dos anos 60, formei-me na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 

Porto Alegre. Logo me casei e fui morar em Vacaria.  Estudei pedagogia e belas artes, mas esta 
última não cheguei a concluir. Após 25 anos como professora, no cargo de coordenadora pe-
dagógica, aposentei-me do magistério estadual, quando, no início dos anos 80, meu marido 
João Telmo de Oliveira comprou o jornal Correio Vacariense, após receber uma parte da heran-
ça de sua mãe, Juventina Morena de Oliveira.” A Vó Juventina, como era conhecida, tinha sido 
destaque em todos os jornais do Brasil por acertar na Loteria Esportiva os 13 pontos, em 1976, 
com dois cartões iguais.

 “Mas a primeira edição do Jornal Correio Vacariense circulou em 14 de julho de 1976, 
após a cidade de Vacaria ficar seis meses sem jornal local. O Jornal Pioneiro de Caxias do Sul, 
que na época ainda não fazia parte do grupo RBS, publicava editais legais do executivo, legis-
lativo e judiciário de Vacaria e, noticiava fatos da região, limitadas às notícias de polícia e crimes 
hediondos. Assim, buscava sempre mostrar fotos e imagens fortes desses crimes”, lembra.

 Vacaria está situada nos Campos de Cima, da Serra do Rio Grande do Sul, a 230 km de 
Porto Alegre. Fundada no século 16 por tropeiros de Laguna, SC, e de Sorocaba, SP, hoje tem 62 
mil habitantes. Seu desenvolvimento econômico está na pecuária, na agricultura e na fruticul-
tura. Conta com unidades da Universidade de Caxias do Sul – UCS e da Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul – UERGS.

 Aderbal Duarte foi o fundador do Correio Vacariense. O advogado e político, João Telmo 
de Oliveira, junto com o engenheiro Vladimir Pinotti compraram o jornal em 1984, depois de 
passar por mais dois proprietários, Francisco Delmar Kotelinski e o radialista João Alceu Ribeiro.

 Segundo Aurora, o jornal começou numa sala, com estúdio fotográfico, uma máquina 
de foto, uma máquina de escrever elétrica (IBM) e um gravador. A diagramação era feita em 
papel milimetrado, no qual se colocavam os textos já cortados, divididos em colunas. As man-
chetes eram coladas com pedaços de palavras tiradas de revistas ou jornais e/ou letraset.

 “Eu assumi a redação e a diagramação e por ter cursado dois anos de arquitetura, no 
curso de belas artes, isso me permitiu ter habilidades na área da diagramação. Foi tudo um gran-
de desafio diário, permanente, dia e noite. Eu levava para casa, distribuía no sofá da sala para ter 
uma visão geral do que seria o Jornal. O editorial era sempre feito pelo meu marido. Começamos 
com uma equipe de quatro pessoas”, recorda Aurora. O diretor João Telmo faleceu em março de 
2011.
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Editorias de polícia e o contexto da região
 João Alceu, após vender o jornal para João Telmo, continuou como editor e jornalista 
por alguns meses. Era ele quem fazia todo o jornal e redigia as pautas de polícia. “Quando co-
meçamos, em 1984, o jornal era feito artesanalmente, computador não existia, todos estavam 
aprendendo a produzir o jornal”, relata Aurora.
Na contracapa do jornal eram publicadas as matérias de polícia. “Apareciam acidentes, crimes, 
afogamentos de crianças no Rio Pelotas, que tinha piranhas em suas águas, todos fatos cho-
cantes demais, eram informações sensacionalistas”, lembra Aurora. “Havia necessidade de pau-
tar esses fatos, mas não expor em fotos, por exemplo, e as imagens não poderiam ser as mais 
chocantes, espetaculares, isso foi uma forma de filtrar o que iria ser publicado, foi uma decisão 
minha”, lembra. O jornal passou a ter um critério de seleção dos fatos policiais, não havia mais 
uma página policial, as matérias eram distribuídas na editoria de geral.
 “Mas, a partir dos anos 90, começaram a aparecer em Vacaria gangues ligadas a fac-
ções criminosas de São Paulo e do Rio de Janeiro, como o PCC – Primeiro Comando da Capital”, 
recorda-se Aurora. Vacaria é cortada por duas BRs (116 e 285) e tem quatro saídas – para Bom 
Jesus, Lages, Passo Fundo e Porto Alegre, além de uma ferrovia.  A cidade faz fronteira com 
Santa Catarina, através da BR-116. Alguns trechos ainda não eram asfaltados, como era o caso 
de Bom Jesus. “Havia muita facilidade para fugas”.
 Nos muros da cidade estavam estampadas e pichadas, as iniciais da facção PCC. Eles 
faziam questão de aparecer, quebravam árvores à noite, e a cidade perdeu o sossego de um 
lugar típico do interior. Os integrantes aprontavam em vários bairros, cobravam pedágios para 
quem pretendia entrar em alguns lugares. Eles queriam se mostrar e aparecer. Eles invadiam 
casas, estupravam e matavam. “As fazendas eram frequentemente assaltadas, os moradores 
ficavam reféns, roubavam máquinas agrícolas, gado, armas e dinheiro”, lembra.
 Então nós, da direção do jornal, decidimos não dar espaço para esses fatos, pois acre-
ditávamos que pautando essas notícias poderíamos amplificar o uso da violência. Era preciso 
estabelecer limites. Aurora prossegue lembrando que, na mesma época, apareceu no jornal 
um homem, no horário do meio-dia, quando já estava fechado. “Eu estava sozinha. Como a 
sede tinha grades, atendi de portas fechadas. Ele veio com uma pastinha suja, dizendo que 
estava fazendo uma pesquisa. Ele veio dar-me a mão, mas recusei. Em vista disso ele ficou 
revoltado, dizendo que só porque era pobre, e que voltaria para falar com o dono do jornal”.
 Nos anos 90, também aconteceu de um repórter trocar o nome do acusado pelo 
nome do policial, o que gerou um processo judicial por danos morais. E esse mesmo repórter, 
que trabalhava numa rádio local AM, colocou o nome de um menor de idade nas páginas do 
Correio Vacariense. “Foi um momento complicado, pois é proibida a publicação de nomes e 
imagens que retratem menores. Os crimes podem ser publicados, mas quanto às identidades 
dos infratores só as iniciais são divulgadas”. O jornal foi julgado e condenado pela Justiça a 
doar cestas básicas para a comunidade. “Era importante um cuidado maior com as informa-
ções, mas estávamos aprendendo a fazer jornal e éramos poucos para produzi-lo”, lembra Au-
rora.
 Alguns casos de polícia estavam relacionados às famílias tradicionais de Vacaria. Eram 
filhos de fazendeiros e de grandes comerciantes que tinham se envolvido com tráfico de dro-
gas e mortes. Aurora recorda que, nos anos 80, aconteceu de um jovem entrar a cavalo no baile 
de debutantes e réveillon do Jockey Club, o evento mais tradicional da cidade, que reunia toda 
a elite da região. “Ele era sobrinho do então governador do Rio Grande do Sul, Sinval Guazzeli”. 
 Já na década de 90, um grupo de homens, roubava gado nas fazendas. Eles eram 
pessoas da alta sociedade, e estavam envolvidos em crime de abigeato. “Era muito complexo, 
pois eram pessoas próximas, de famílias conhecidas; como fazer uma distinção, um filtro, na 
escolha desses fatos policiais? Quando se tratava do pobre o jornal iria divulgar, mas quando 
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fosse o rico, não?” Como se buscava a verdade, então deveria-se publicar todos os crimes, de 
todas as classes, do “filhinho de papai” ao trabalhador da maçã que tinha sido assassinado, 
após receber seu salário, um caso de latrocínio. “Era preciso coerência”.
 Então, no final dos anos 90, foi tomada a decisão de não haver mais pautas que tra-
tassem de crimes e mortes violentas, como acidentes e assassinatos, nas páginas do Correio 
Vacariense. “Não havia necessidade de expor pautas que dramatizassem o real, precisávamos 
ter um novo foco para esse tipo de informação”, lembra Aurora. Mesmo assim, houve conflitos 
com funcionários, que não entendiam a exclusão dessas pautas.

Sem fatos sensacionais
 Em uma pesquisa realizada em 2001, sobre a qualidade do veículo de comunicação e 
seu conteúdo, o público leitor não sentiu falta das notícias sensacionalistas de polícia. O Cor-
reio Vacariense incorpora, assim, uma identidade de segmentação regional que pauta fatos 
referentes ao dia a dia, notícias locais que inclui política, economia, agricultura, cidade, saúde, 
serviços, sociedade, região, esporte, a memória e a história do município, na coluna “Só para 
lembrar”, enfim, o que acontece na região. “Alguns assinantes relatam que já havia muita vio-
lência nos jornais impressos e nos telejornais e não teria necessidade dessas matérias. O jornal 
era leve, com uma linguagem simples, trazia uma variedade de temas e não estava estampada 
a violência como nos outros jornais”, lembra Aurora.
 O mercado local queria notícias e fatos que mostrassem os problemas da cidade, mas 
não informações grotescas. “Os anunciantes também não gostavam de publicar na página de 
polícia. Não queriam vincular a marca a essas pautas violentas”, lembra Aurora.  “As notícias de 
polícia eram pautadas de forma coerente, sem ser emotivas e espetaculares, mas informativas”. 
Na última pesquisa realizada pela agência Podhium, em maio de 2012, o Correio Vacariense 
atingiu 74% na preferência dos jornais que circulam em Vacaria.

O que é publicado?
 Segundo Aurora, existe uma boa relação com a Polícia Rodoviária Federal, a Brigada 
Militar, a Polícia Civil e a Patram (Patrulha Ambiental). O jornal publica os trabalhos da polícia, 
os índices de acidentes nas BRs, tráfico de drogas, trânsito, multas, abuso de álcool. Há publica-
ções sobre registros, mas não de fatos isolados como imagens de acidentes e crimes. “Mensal-
mente as atividades das polícias na região são publicadas”, afirma.

 O que está preocupando a polícia e no que ela está envolvida, seu trabalho mensal, 
são temas relevantes para as pautas do jornal e para a sociedade.  “Esse tipo de informação é de 



 | Central de Cases 5

interesse da sociedade, pois o jornalismo público deve orientar, indicar os serviços prestados 
pela polícia, isso deve estar à disposição da comunidade, é uma prestação de serviços e uma 
responsabilidade social do jornal”, lembra Aurora.

 A direção do jornal entendeu que as pautas da Polícia Militar devem tratar do trabalho 
da corporação, como o recolhimento de armas, a segurança nas escolas, entre tantas ativi-
dades. “Essas questões são colocadas no jornal, é divulgado o trabalho de segurança desses 
órgãos, como, por exemplo, o registro dos trabalhadores da maçã que chegam à cidade nos 
meses de janeiro a março e são cadastrado pela polícia civil”. São quase 15 mil novos migrantes 
que chegam a Vacaria. Segundo Aurora, isso deve ser registrado e divulgado, pois serve como 
exemplo para a cidadania.
 As ações da Polícia Ambiental – PATRAM, como pesca predatória, corte de árvores nativas 
e queimadas são sempre publicadas com matérias e fotos. Mas não são citados os nomes dos en-
volvidos, apenas os locais onde foram realizadas as buscas e as apreensões. Para Aurora, se há uma 
violência contra a natureza é preciso divulgar. “A violência contra a natureza deve ser pautada e as 
pesquisas da Universidade de Passo Fundo, que tratam sobre o tema, são sempre publicadas”.
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 “As informações relevantes são pautadas sem se transformar em algo fantástico, o jor-
nal não retrata a morte como algo sensacional ou espetacular”, constata Aurora. Não há fotos 
de criminosos, acusados ou acidentes. A morte aparece nos convites para enterro e convites 
para missas que são publicadas pelas próprias famílias que querem prestar homenagens. Nos 
anúncios sempre estão os retratos dos mortos.
 Também se tornou pauta nos artigos de opinião ou nas colunas fixas a morte de pes-
soas importantes da comunidade. “João Telmo fazia uma retrospectiva em sua coluna ‘O Mun-
do em que vivemos’, prestando homenagens e lembrando do legado dessas pessoas. É impor-
tante falar dessas personalidades, pois é um fato social, faz parte do contexto da comunidade, 
que fica sensibilizada e deve ser informada”, constata Aurora.

 Há um policial civil, do serviço de inteligência, que publica artigos informativos e 
orientam como manter a segurança em casa e a segurança pessoal. É um serviço de utilidade 
pública. “São matérias de orientação e serviço à comunidade, diferentes do sensacionalismo, 
que informam, mas não fazem um grande espetáculo. As dificuldades e conquistas da polícia 
são sempre pautas relevantes para o jornal.”

O departamento comercial e as pautas
 O departamento comercial não foi afetado pela falta de matérias de polícia, mas por 
denúncias que incluíam desvios de verbas públicas e distribuição de cestas básicas no pleito 
municipal. O diretor João Telmo de Oliveira, antes de comprar o jornal, já era colunista do Cor-
reio Vacariense e comentarista de uma rádio local, sempre dando ênfase às pautas de política 
e economia. A coluna “Olho Mágico”, assinada pelo diretor, em que apareciam esses fatos, foi 
o motivo de boicote de algumas administrações públicas, que deixaram de publicar os editais 
no Correio Vacariense, e passaram a anunciar em jornais da capital, de circulação estadual.
 “Houve um prefeito, junto com empresários locais, que fundou um outro jornal para 
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fazer concorrência direta e assim tentar inviabilizar o Correio Vacariense. Foi redigida uma carta 
da Prefeitura para o comércio local publicar nesse novo veículo de comunicação”, lembra Auro-
ra.  
 A análise de política, produzida pelo diretor João Telmo de Oliveira tornou-se um risco 
econômico para o jornal, bem como para seu diretor, que chegou a levar um tiro de revólver de 
raspão na cabeça, disparado pelo então secretário de Agricultura da Prefeitura em janeiro de 
1984, após denúncias de corrupção.

 Esse secretário encontrou João Telmo, numa manhã de primavera, no “Café da Esqui-
na”, em frente à Praça Daltro Filho, que tinha sua calçada toda feita em pedra- moura. O Café 
era local tradicional da cidade, um reduto de “homens de botas e bombachas”, onde as fofocas 
eram temperadas com muita fumaça de cigarro e cheiro de café. “O secretário, armado, atirou 
para matá-lo”. E aquele que fazia notícia tornou-se fato de primeira página no seu próprio jor-
nal. O jornalista, que sempre testemunhara os fatos, agora, mais do que nunca, estava dentro 
do fato, ele era notícia na primeira página.

Crescimento do jornal
 Não houve uma redução de anunciantes quando foi decidido que não haveria mais 
editoria de polícia”. Depois de quase 15 anos da decisão tomada, o jornal teve aumento nas 
assinaturas. O Correio Vacariense permanece sendo publicado semanalmente e são impressos 
3.000 exemplares.  Há 2.200 assinantes da cidade e região, além de Porto Alegre, Rio de Janeiro 
e Nordeste. Muitos deles naturais de Vacaria que foram morar em outros Estados do Brasil.
 O jornal é vendido em oito bancas espalhadas pela cidade, no valor de R$ 1,50 cada 
exemplar, além de trazer informações dos municípios de cobertura do Correio Vacariense. O 
jornal atinge as classes A, B, C e circula, além de Vacaria, em mais nove municípios da região: 
Bom Jesus, Esmeralda, Campestre da Serra, Ipê, Jaquirana, Monte Alegre dos Campos, Pinhal 
da Serra, Muitos Capões e São José dos Ausentes.
 Alguns municípios têm colunas fixas, como Esmeralda, Campestre da Serra, Pinhal da 
Serra, Bom Jesus e Muitos Capões. O Correio Vacariense agenda em sua pauta a cultura local, 
seus eventos, como rodeios, cavalhadas, esporte e o desenvolvimento econômico e político. 
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Alguns desses municípios eram antigas vilas e distritos de Vacaria que se emanciparam a par-
tir dos anos 90, como Muitos Capões, Campestre da Serra e Monte Alegre dos Campos. Nas 
pesquisas de opinião, entre 60 a 75% do público pesquisado na região, o nome do Correio 
Vacariense é lembrado como melhor veículo de comunicação.
 Os anunciantes são empresas do agronegócio, lojas de eletrodomésticos, laborató-
rios, clínicas médicas, advogados e agências de viagens. A Universidade de Caxias do Sul – UCS 
possui uma coluna permanente, de meia página. Também são anunciantes a concessionária 
de pedágios Rodosul, transportadoras, o comércio local, como lojas de roupas e materiais de 
construção, além de editais de prefeituras e sindicatos e, classificados.
 “Mesmo com esse crescimento, o jornal ainda não conseguiu ter uma tiragem diária como era 
o sonho de João Telmo de Oliveira. Em algumas épocas houve publicações bissemanais”, conclui Aurora.

Questões para discussão

1. Em “O Império do Grotesco”, de Muniz Sodré e Raquel Paiva, os autores trazem os conceitos 
estéticos de belo e de grotesco. Como relacioná-los ao case e ao formato hegemônico do 
discurso jornalístico padrão?

2. O Correio Vacariense permanece sendo lembrado por mais de 60% da população da região. 
O conceito de jornal popular pode ser revisto?

3. Através deste case, como se pode contextualizar jornalismo de interesse público? É possível 
substituir pautas sensacionalistas, por matérias de polícia que não dramatizem o real?

4. Dentro dos fatores temáticos, apresentados por Edgar Morin, em “Cultura de Massas no Sé-
culo XX: o espírito do tempo”, quais podem ser utilizados para reflexão deste case?
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