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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 43 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Palombini garante: invasões terminaram 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 44 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Governo decide liberar importação de vacinas 

 

b) Secundária: 1 

Drogas: curso na Cruz Vermelha 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) - boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Centrais sindicais lutam para garantir mais espaço 

 

b) Secundária: 3 

Ibama parado, ainda à espera de proposta; Construção civil, campeã de problemas; Cintea 

recusa nova oferta do governo 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) – 1 é boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 47 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Prefeitura pronta para vender vale-transporte 

 

b) Secundária: 1 

Maria-Fumaça  

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 48 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Vejam no que transformaram a free -way 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 49 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Reformas foram deixadas de lado; Roteiro para a travessia 

 

c) Notas: nenhuma  

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 50 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Um patrimônio ameaçado 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 51 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Inglaterra pode ajudar a despoluir o Rio Guaíba; Marquises: 229 notificações 

 

c) Notas: 1 

sem título 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 52 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Câmara busca mais recurso. Para concluir as obras; Papeleiros ocupam viaduto 

 

c) Notas: 8 

Água; Iluminação; Que paciência; Vazamento; Sujeira; Praça I; Praça II e uma sem título 

 Total de unidades informativas na página: 10 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 53 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Prefeitos fazem apelo ao governo do Estado 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 1 

Novo Hamburgo faz mutirão habitacional 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 4 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 39 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

A nova esperança para tratamentos contra o câncer 

 

b) Secundária: 2 

Medicina nuclear completa as pesquisas; Meningite  

 

c) Notas: 1 

Na terra do Lourinho 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 4 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 40 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Prefeito foi conhecer de perto os problemas do Centro; Uma homenagem a Lasier Martins 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 

 

 



 620

 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 4 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 42 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Câmara não aprova projeto. E prefeito atrasa os salários 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 8 

Vetos estranhos; Orquídeas; Escolas; Árvores; Roletas; Aplicações; Esgoto; Doações. 

Total de unidades informativas na página: 9 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 12 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 37 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

É dia de vacinar as crianças 

 

b) Secundária: 4 

Festa começa com animação no Centro;Investigação; Meningite; Sangue. 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 5 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 12 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 38 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Prefeitura inicia debate para definir o orçamento de 1990 

 

b) Secundária: 6 

Liminar da ATP será contestada; Alimentos: programa pronto; Tribunal abre para atender candidatos; 

Ferroviários ganham reajuste; Fim da paralisação no Ibama; Impasse segue firme em Canoas. 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 7 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 12 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 39 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária:1 

Câmara repudia engenheiro anti-semita 

 

c) Notas: 1 

Telefones 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) - boneco 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 28 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Congresso traz especialistas em Urologia 

 

c) Notas: 1 

Sem título 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 30 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Postão começa a ser modelo de atendimento 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) – 1 boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (2) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 31 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

A meningite continua sob controle no Estado 

 

b) Secundária: 1 

Fêmina tem nova maternidade 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 32 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Uma missão quase impossível 

 

b) Secundária: 1 

As deficiências da sinalização pioram as coisas 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (3) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (3) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 33 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Perito da Justiça investiga tarifa de ônibus 

 

c) Notas: 1 

Soviéticos 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 36 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Sem ônibus, sem dinheiro 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 37 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Cansaço, sono, brigas. Vale tudo na madrugada; A volta dos velhos horários está fora dos 

planos 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (3) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (3) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 39 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Segurados podem ser prejudicados mais uma vez; CEEE suspende comodato de terreno 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 40 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Um desafio para a humanidade 

 

b) Secundária: 2 

Ingresso na Era Solar, proposta que não fica só na retórica; Transferido encontro antinuclear 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 41 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Estância velha cansou de ser poluída 

 

b) Secundária: 1 

Proposta revolta ecologistas 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 42 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Colonos ficam em Ronda Alta. E gritam por reforma agrária 

 

b) Secundária: 1 

Palombini promete tentar a compra de área nas Missões 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 

 

 



 635

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 43 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Embratur: ex-presidente se considera perseguido 

 

b) Secundária: 2 

Eles fizeram uma caça às bruxas; Mudanças na Semana Farroupilha 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) - boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 44 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Equipamento do Exército, a atração no Parque 

 

b) Secundária: 2 

Domingo para festejar o Dia do Maçom; Um sábado para melhorar a cor 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (3) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (3) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 45 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Obras do Caergs agora podem ser concluídas 

 

b) Secundária: 1 

Empresa ainda cobra a dívida 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Magistério não terá casas na faixa de Marinha 

 

b) Secundária: 1 

Alguns constroem e depois vendem o imóvel 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (3) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (3) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  21 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 42 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Termina o prazo para os invasores 

 

b) Secundária: 1 

Padre Arlindo é ameaçado de morte 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  21 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 43 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

A fé na Santinha de Taquari 

 

b) Secundária: 1 

Padre garante que milagre do sol realmente aconteceu 

 

c) Notas: 2 

ABES faz congresso em Belém do Pará; Valão entupido na entrada do Lami 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  21 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 47 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Festa para as crianças. Com ajuda do Exército 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  21 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 50 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Os “Vazios Urbanos de Porto Alegre” 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 6 

Desconsideração; Muito verde; Mendigos; Lixo; Água e óleo; Água 

Total de unidades informativas na página: 7 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma () 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  21 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 51 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Saúde da mulher 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  21 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 54 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Em Rio Grande pesca industrial é pesquisada por oceanólogos 

 

b) Secundária: 2 

Chuvas insuficientes para acabar com a seca; Doação de órgãos: mais de 100 pessoas na fila 

de espera 

 

c) Notas: 3 

Empresários contra BRDE; Asfaltamento em ritmo lento; RFFSA diminui número de trens 

Total de unidades informativas na página: 6 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (2) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  29 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 31 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Posseiro da Praia de Fora vão à Justiça 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 2 

Saúde autua comércio de agrotóxicos; Congresso pressiona Previdência 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (X) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 32 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Lei da Anistia, lembrada e criticada 

 

b) Secundária: 2 

Cândido: notícias no rádio; Susto e tiros em Ibiúna 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) – ambas boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 33 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Klassmann nem se surpreendeu; A luta da Capitani ainda não terminou 

 

c) Notas: 1 

Dom Luciano: ampla e sem elitizações 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias:2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 38 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Atendimento especial ao adolescente 

 

b) Secundária: 2 

Suicídio é o último recurso; LBA – Entidade completa 47 anos 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias:1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 45 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Sem terra deixam parque e acampam na Granja Macali 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: -  

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 

Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Ação na Justiça garante acampamento farroupilha 

 

b) Secundária: 2 

Jornaleira mantida presa no Porto de Rio Grande; Passo Fundo enfrenta foco de febre aftosa 

 

c) Notas: 4 

Falta de água em Venâncio Aires; Divisão tributária; São Gabriel constrói ponte; 

Vacaria promove rodeio crioulo 

Total de unidades informativas na página: 7 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem das fotografias: 

a) Factual ( ) 

b)Arquivo (2) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 34 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Pensionistas do IPE também vão exigir mordomias 

 

b) Secundária: 1 

Bancários: continua o impasse 

 

c) Notas: 1 

Cartum atravessa a fronteira 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 35 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Dia de sofrimento na rodoviária 

 

b) Secundária: 1 

Polícia de olho na velocidade 

 

c) Notas: 1 

Rainhas do entretenimento 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 43 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Um pedreiro mais rápido 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias:1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de setembro de 1989 

 

2) Número da página analisada: 44 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Colonos invadem fazenda próxima a Passo Fundo 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 47 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Vereadora denuncia: erva-mate gaúcha está sendo adulterada 

 

b) Secundária: 1 

Tempestade abala São Lourenço 

 

c) Notas: 4 

Litoral ainda luta por melhor estrada; Sindicato em Charqueadas; Encontro dos prefeitos 

Exposição em Bagé 

Total de unidades informativas na página: 6 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 48 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Manifestação em Caxias do Sul contra emancipação em Ana Rech 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 38 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Secretário demora para explicar caso do IPE 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 39 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

O sonho de Santo Antônio ainda existe 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 47 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Estrado do inferno isola quatro cidades 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 14 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 48 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Estado tem 3.655 flagelados 

 

b) Secundária: 4 

Frente fria, a causa dos ventos; São Luiz Gonzaga contra as pedras; Menino sepultado em Três de 

Maio; Governo decreta Estado de alerta 

 

c) Notas: 3 

Rio Barreiro arrasta Brasília; Igreja recolhe os desabrigados; Santa Rosa volta à normalidade 

Total de unidades informativas na página: 8 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  14 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 49 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Maior cheia do Rio Taquari em 25 anos 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 4 

Polícia revela pontos perigosos; Só caminhões pesados na BR-386; Marau suspende obras das 

pontes; Em Arroio do Meio situação fica melhor 

Total de unidades informativas na página: 5 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (3) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (3) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  14 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 56 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Inadimplência: Cohab executará mutuários 

 

b) Secundária: 1 

Pequenas usinas poderão gerar energia com a casca de arroz 

 

c) Notas: 4 

Agricultores de Muçum; Gramado proíbe prédios altos; Atualização em pediatria; Acidentes 

em Rosário 

Total de unidades informativas na página: 6 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 1 é boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  14 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 57 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Rio Grande acerta acordo contra poluição do ar 

Flores da Cunha prepara a sétima Fenavindima 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 



 665

                        Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  22 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 30 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Incra sede área para os sem-terras 

 

b) Secundária: 2 

Colonos deixam o local no início da manhã; Criança nasce no acampamento 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  22 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 32 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Suspensa compra de terras 

 

b) Secundária: 1 

Projeto antipropaganda em Canoas gera protesto 

 

c) Notas: 1 

Tremendão arromba festa 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 

 

 



 667

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  22 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Muitas flores e novo ânimo com a chegada da primavera 

 

b) Secundária: 2 

Meteorologia prevê chuvas para o fim-de-semana; A discussão do homem e da obra 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  22 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 49 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Manifesto pela criança 

 

b) Secundária: 2 

Comunidade ocupa centro da Febem; Convênio para combate às drogas 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  22 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 54 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Painéis fazem alerta contra racismo 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  22 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 56 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Ibama libera garimpo de ágata em Salto do Jacuí 

 

b) Secundária: 3 

Pescadores encontram peixe com deformação; Empresas reclamam dos trâmites na Fronteira 

Oeste; Escolha de Cacique não elimina briga em Miraguaí 

 

c) Notas: 2 

Sanidade animal; Ramal reativado 

Total de unidades informativas na página: 6 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 



 671

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 22 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 57 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Governo busca recursos para atender prejuízos 

 

b) Secundária: 1 

Começa diálogo entre Ana Rech e Caxias 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  30 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 31 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Batatas estão passando pelo teste 

 

b) Secundária: 2 

Comerciante garante que comeu. Sem medo 

Crocodilos – Técnico contesta denúncias. Não há qualquer perigo 

 

c) Notas: 3 

Uma feira especial no Rio; À espera de familiares; Leonardo Truda interrompida 

Total de unidades informativas na página: 6 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  30 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 34 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Dê um abraço num velho amigo 

 

b) Secundária: 2 

Sol ou chuva, lá vinha dom Vicente Scherer; Fórum sugere novo órgão de habitação 

 

c) Notas: 1 

A benção às aves e aos animais 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  30 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 35 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Colonos saem da Granja Arvoredo e vão para Encruzilhada Natalino 

 

b) Secundária: 1 

Comitê contra violência em Ronda Alta 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 
1 ) Data da página analisada:  30 de setembro de 1989 

2 ) Número da página analisada: 36 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Dê um abraço num velho amigo 

 

b) Secundária: 2 

Sol ou chuva, lá vinha dom Vicente Scherer; Fórum sugere novo órgão de habitação 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 

 

Obs: A informações veiculadas nessa página são as mesma da página 34, exceto uma das 

fotografias 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  30 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 40 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Oktoberfest começa com público recorde 

 

b) Secundária: 1 

Tramandaí terá sistema para saneamento 

 

c) Notas: 2 

Mutirões habitacionais; Navios da Marinha 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias:  

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  30 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 41 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

População de Cachoerinha contra a carrocinha 

 

b) Secundária: 1 

Prefeitos discutem formas para incentivar turismo 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 8 de outubro de 1989 

2) Número da página analisada: 30 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

As chuvas de setembro não amenizam as secas no Taim 

 

b) Secundária: 1 

Atingidos pelas barragens vão protestar dia 14 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  8 de outubro de 1989 

2) Número da página analisada: 31 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Família Busato festeja o centenário com muita festa 

 

b) Secundária: 2 

Começa a cooperação com a Argentina; Uma conversa descontraída sobre energia 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  8 de outubro de 1989 

2) Número da página analisada: 36 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Os sonhadores moram ao lado 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (4) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 4 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (4) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  8 de outubro de 1989 

2) Número da página analisada: 37 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Camelô, sempre presente 

 

b) Secundária: 1 

Muitos param nos arredores e esperam que a chance apareça 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (3) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (3) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  8 de outubro de 1989 

2) Número da página analisada: 38 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

“Aqui é o melhor lugar do mundo para se viver” 

 

b) Secundária: 2 

Gaúchos vão pesquisar em Fernando de Noronha 

Uma área para o pólo industrial de Canoas 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  8 de outubro de 1989 

2) Número da página analisada: 39 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

AS boas relações com Cuba 

 

b) Secundária:  2 

Estado toma decisões estratégicas; Osório aproxima velhos e jovens 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  8 de outubro de 1989 

2) Número da página analisada: 45 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

UDR discute segurança nas fazendas e prepara manifesto 

 

b) Secundária: 2 

Justiça manda desocupar a fazenda Capela 

Menina Raquel consegue os recursos para tratamento 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  8 de outubro de 1989 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Movimento de 85 mil embarques na Rodoviária 

 

b) Secundária: 2 

Meninos de rua reuniram-se ontem; Imigrante pede para não ser confundido 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada:  8 de outubro de 1989 

2) Número da página analisada: 48 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Uruguaiana: estoque de oxigênio da Santa Casa dá para dez dias 

 

b) Secundária: 2 

Começa em Passo Fundo mostra nacional de pequenos animais; Uruguaiana estuda meios 

para maior proteção aos animais 

 

c) Notas: 2 

Dia das crianças em Pelotas; Dia de campo em Camaquã 

Total de unidades informativas na página: 5 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 36 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Família acusa hospital pela morte de bebê 

 

b) Secundária: 1 

São Leopoldo ganha mini-hospital 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 38 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Dispensado autor da denúncia 

 

b) Secundária: 2 

Câncer de próstata 

Orações na semana de Pelotas 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (2) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias na página: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 

  

 



 690

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 39 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Cabo Verde decide o destino do navio 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias na página: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 40 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 21 

Quatro dividem prêmio da quina; Ninguém levou a Mega Sena; Resultados da Supersena; 

Caixa sorteia dezenas de trinca; Extração da Loteria Federal; Mapa astral; Relaxamento; 

Marketing; Ecologia; Surdez; Reencarnação; Magia; Comunicação; Gravidez; Culinária; 

Exterior; Técnicas de cor; Dano moral; Alquimia; Swat e Família 

Total de unidades informativas na página: 21 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 41 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Fim de semana de provas no Estado 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 42 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Casais homossexuais conquistam direitos 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 43 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Acidentes causam cinco mortes 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 47 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Começa o show da moda  

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (3) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografia: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (3) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 48 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Sorteio da Funcap livra 30 famílias do aluguel 

 

b) Secundária: 1 

A feira de flores da cunha 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografia: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 49 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 3 

SES fez prevenção contra dengue; Seminário discute currículo escolar; Chuva paralisa 

travessia de balsa 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 39 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Gaúchos conquistam ouro nos Estados Unidos 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 40 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Um projeto para o Ensino Médio 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 4 

Visitação a navio no cais; Cantor faz cateterismo hoje; Leilão de obras no Piratini; Ato em 

defesa do hospital 

Total de unidades informativas: 5 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 41 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Ossadas humanas em fazendas no Pará 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 42 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Ex-deputado estadual Leocádio Antunes é enterrado 

 

b) Secundária: 1 

Morre criador das Ligas Camponesas 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (3) – 1 boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (2) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 43 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Livros para as escolas 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 

 

 



 703

 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 44 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Os aprovados na Urcamp 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 

 

 

 



 704

 

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 45 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

UPF propõe dois temas de redação; Provas da Unisinos terminam hoje 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 18 

Inscrições abertas para concurso; Prefeitura abre novas vagas; Aumenta número de inscritos; 

Marketing médico; Saúde; Psicooncologia; Psicologia; Treinamento; Enfermagem; Espanhol; 

Desenho; Iluminação; Tango; Capoeira; Separação; Ginástica; Física; Espanhol. 

Total de unidades informativas na página: 18 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 51 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Bebê morreu de desnutrição 

 

b) Secundária: 1 

Plástica de mamas 

 

c) Notas: 1 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 55 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Surto de hepatite suspende aulas 

 

b) Secundária: 1 

Anestesistas decidem boicotar hospital 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 56 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 2 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 38 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Dois pescadores são tragados pelo mar 

 

b) Secundária: 1 

Vila reivindica obras na barra 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 40 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Chuva provoca deslizamento 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 41 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Comissão propõe novo local para depósito de cargas tóxicas 

 

b) Secundária: 1 

Com coração elétrico 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 42 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

As belezas do Rio Uruguai 

 

b) Secundária: 1 

O estreito vai desaparecer 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 43 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 3 

Uma trilha turística; O zelador tem medo; Os degraus que levam 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (3) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografia: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (3) 

b) Arquivo ( ) 

 

 

 



 714

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 44 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 19 

Acidente mata aposentado; Sai resultado da Quina; Caixa sorteia a trinca; Resultado da loteria 

estadual; Parques ganham paradouros; Monitores; Cobrança; Odontologia; Línguas; Taquigrafia; 

Mecânica; Digitação; Vendas; Vestibular; Cursos técnicos; Preparatório; Júri; Exterior 

Total de unidades informativas na página: 19 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 45 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Prefeitura suspende transporte escolar 

 

b) Secundária: 1 

Maquiagem definitiva 

 

c) Notas: 3 

Rio Uruguai volta a subir; Centro da Medula se credencia ao SUS; Ninguém arremata o 

Grande Hotel 

Total de unidades informativas na página: 5 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 50 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Médicos são absolvidos pela Justiça 

 

b) Secundária: 2 

Ministério critica Cremers; Emergência fechada em Esteio 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 44 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Ajuda francesa para crianças gaúchas 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (2) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 45 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 3 

Unisinos faz 30 anos; Fórum de artesanato; Começa o supletivo. 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

40 horas de angústia à espera da UTI 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 48 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

BR-116 é liberada ao tráfego 

 

b) Secundária: 1 

Acidentes matam dois no Estado 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 49 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Incra lança serviço telefônico para prevenir conflitos de terra 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 50 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 12 

Fogo na Chapada dos Guimarães; Homem cai de telhado e morre; Loteria Federal divulga resultado; 

Caxias; Comemorações; Português; Arranjos; Terceira idade; Estágio; Palestra; Química. 

Total de unidades informativas na página: 12 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 53 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 3 

Criada nova secretaria; Comunidade Solidária; Achado corpo de jovem. 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 54 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Colúmbia volta; Alerta ao sono 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 55 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Campanha previne câncer intestinal 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 56 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Um tesouro desfigurado pelo tempo 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (4) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 4 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (4) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 57 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: Um tesouro ameaçado pelo tempo (continuação) 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (8) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 8 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (8) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 49 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Sobram hospitais mas falta atendimento 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 50 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 10 

Quatro mortes no trânsito; Três ganham na Quina; Trinca faz 14 vencedores; Maristas; 

Assistência; Parceria; Vestibular; Ensino Rural; Alvorada; Encontro. 

Total de unidades informativas na página: 10 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 55 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 4 

Cães rottweiler soltos; Circo faz doação; Mulheres examinadas; Júri com 189 jurados 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 56 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Confirmado o quinto caso de hantavírus 

 

b) Secundária: 1 

Dor facial 

 

c) Notas: 2 

Corpo de cantor será exumado; Nova classificação para espécies 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 57 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

ZH ajuda a alfabetizar adultos; Presidente toma posse 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 39 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Acidente durante treinamento mata soldado em São Gabriel 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 4 

Exército comemora semana do soldado; Historiador gabrielense homenageado; Quatro mortos 

no interior do Estado; Fiéis ficam feridos em Santa Cruz 

Total de unidades informativas na página: 5 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) - boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 43 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

O homem que enterrou Getúlio Vargas 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 44 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Impasse impede proprietário de entrar na área 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 45 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Julgamento é suspenso antes do início da segunda sessão 

 

b) Secundária: 1 

Maioria aplaude resultado 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) - boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Uma aula de ecologia à beira de arroios 

 

b) Secundária: 1 

Aterro no Lami gera confusão na Justiça 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (3) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (3) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 21 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 47 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Mc Dia Feliz beneficiará oito instituições no Estado 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas:3 

Muda trânsito na RS-135; Pode faltar água no domingo; Tarifa sobe nesta segunda-feira 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 34 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

O religioso que enfrentou a opressão 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 35 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

UFPel vai considerar Enem no próximo vestibular 

 

b) Secundária: 1 

13º rústica contra o cigarro sai neste domingo do Gasômetro 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 36 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Porto Alegre desenterra a sua história 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 38 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Católicos terão agência de notícias 

 

b) Secundária: 1 

Artrite reumatóide 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 40 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Palavras que libertam 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 41 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

A escrevinhadora da penitenciária Madre Pelletier 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 42 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

A carta mágica de Socorro Nobre  

 

b) Secundária: 1 

Eu fui presa, mas meu pensamento continuou livre 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 43  

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Zero Hora lança CD com hinos 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 1 

Projeto disciplina taxas de garagens 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 44 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal:1 

A maior coleção de caixa de fósforo do mundo 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 45 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 3 

Festival desportivo; Festa italiana até domingo; Brincadeiras no Parcão. 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 47 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 4 

Feira muda de local; Romaria vocacional; Formação em cidadania; Indígenas terão loja 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 48 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

A agonia dos mutilados 

 

b) Secundária: 1 

Paulinho não pode mais trabalhar 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) – e é boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 49 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Naiara faz viagens de esperança; Sofrimento é inevitável 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco (2) – 1 é boneco 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 22 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Mistura de drogas é uma armadilha para usuários 

 

b) Secundária: 2 

Como obter um adesivo da campanha; Dúvidas sobre contaminação. 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (2) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 24 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Letra e música na Estação Gramado 

 

b) Secundária: 2 

Espetáculo de deixar boquiaberto 

Dor de cabeça 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (2) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 25 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

RS se prepara para aumento de 40% nas internações 

 

b) Secundária: 1 

Proximidade com Argentina amplia risco de epidemia 

 

c) Notas: 3 

SP mantém liderança com 61 novos casos; Paraguai confirma segunda morte; Ministro 

brasileiro dá orientações pela TV 

Total de unidades informativas na página: 5 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 26 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Zerohora.com estréia blog Sem Barreira 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 12 

Bazar arrecada para entidades; Ajuris faz parceria com Vida Urgente; Festa; Curso; 

Planetário; Feira, Prêmio; Semana; Engenharia; Projetos; Cursos e uma sem título 

Total de unidades informativas na página: 13 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 27 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Listão da Ulbra sai às 18h de hoje 

Moradia maior para Vila Dique em estudo 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 6 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 29 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 12 

Resíduos; Ginecologia; Lojistas; Incontinência; Comunicação; Estomatologia; Cirurgia; 

Psiquiatria; Digestão; Advocacia; Anestesia; Política. 

Total de unidades informativas na página: 12 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 31 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Sarandi luta contra o crack 

 

b) Secundária: 2 

Estado montará sede de combate de drogas; Escola promove encontro sobre pedra 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 32 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Camelôs agora usam catálogos 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 33 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Justiça liberta pais de menina que caiu 

 

b) Secundária: 2 

Imagem de santa some em Erechim; Mais acesso a fauna e a flora do país 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 35 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Acordo abre caminho para salvar a Ulbra 

 

b) Secundária: 1 

Parlamentares discutem neonazismo no Estado 

 

c) Notas: 3 

Prosseguem buscas às caixas-pretas; Frente combaterá uso de drogas; Policiais federais fazem 

protesto. 

Total de unidades informativas na página: 5 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) - boneco 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 36 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Aprovados na São Judas Tadeu 

 

b) Secundária: 1 

Aprovados no João Bosco 

 

c) Notas: 11 

Racionamento pode acabar em Herveiras; Garrafa Pet; Bolsas; Curso; Cultura; Formação; 

Bullying; Feira; Literatura; Cinema; Oficinas de Informática. 

Total de unidades informativas na página: 13 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 37 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Celas viram salas de aula em Rio Grande 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 38 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal:1 

Criança some no Rio Uruguai 

 

b) Secundária: 1 

Caminhão com óleo tomba na freeway 

 

c) Notas: 2 

Acidente mata cinco em Palhoça; Homem morre no Vale do Rio Pardo. 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (2) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 39 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Inscrições para o Enem se encerram na sexta-feira 

 

b) Secundária: 1 

PM proíbe bailes funk em favelas 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 40 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Poltrona de avião é pequena, diz Anac 

 

c) Notas: 1 

Revelado riscos da transfusão de sangue 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 41 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma  

 

b) Secundária: 1 

Lixo europeu segue em Rio Grande 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 22 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 26 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Onda de temor da Gripe A altera cotidiano no Estado 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 6 

Mais de 700 mortes; Outro contêiner; Novas mortes no país; Teste com vacina; Militares 

treinam; Suspeitos em Vacaria. 

Total de unidades informativas na página: 7 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 22 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 27 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Prematuro que perdeu a mãe ganha atenção; Vasculites 

 

c) Notas: 1 

Pássaro se choca com avião no Rio 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 22 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 28 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Nada mudou no cenário da tragédia 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 22 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 29 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Na hora do pico, use bike, cavalo ou moto 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (2) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 22 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 30 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Conselho define regras para vasectomias 

 

c) Notas: 9 

Saers; Rural; Carreta; Matrícula; Profissão; Literatura; Projeto; Vídeos; Cursos. 

Total de unidades informativas na página: 10 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 22 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 31 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

O Estado vai gelar 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 22 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 32 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Embarcação vira e deixa pelo menos dois mortos 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 22 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 33 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma  

 

b) Secundária: 1 

Menina morre ao ser transportada para o hospital 

 

c) Notas: 2 

Prédios antigos terão de ter laudos; Inscrições para o Projovem 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 44 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Brasil ainda tem 98 mil meninas domésticas  

 

c) Notas: 9 

Projovem; Oficina; Concurso; Bolsas; Filosofia; Debate; Enade; Tese; Cursos. 

Total de unidades informativas na página: 10 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 45 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Bronzeamento artificial a perigo 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 2 

Acidente com trator deixa um morto; Gravidez de Gisele em anúncio. 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Estresse infantil 

 

c) Notas: 2 

Festa na reitoria; Cais é tema de reunião. 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 48 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Do último lambe-lambe ninguém vai esquecer 

 

b) Secundária: 1 

Para seu filho ler 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (5) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 5 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (5) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 50 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Provas do Enem são simuladas na Internet 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 51 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Questões referentes a prova e comentários dos alunos 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 52 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Sopa e bebida para debelar o frio 

 

b) Secundária: 1 

Estado vai gelar de novo 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 53 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma  

 

b) Secundária: 2 

Cavalgada faz apelo contra o crack  

Lula ignora alerta e legaliza mototaxi 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 54 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal:1 

Balanço Social destaca ações  

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 55 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 7 

Atenção voltada para a comunidade; Funcriança do Grupo RBS; Fundação Maurício Sirotsky 

Sobrinho; Portal Social; Foco na Educação; Em defesa dos direitos da Infância; Parcerias da 

Fundação. 

Total de unidades informativas na página: 7 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 52 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal:1 

Baixas no front da Gripe A 

 

b) Secundária: 1 

Atividades didáticas para férias esticadas 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (2) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 53 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 5 

Estado tem mais três mortes por gripe; Secretaria da Saúde cria disque-gestante; Lacen 

começa a fazer exames hoje; Capital posterga programação; Escolas de Gravataí voltam só no 

dia 17. 

Total de unidades informativas na página: 5 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 54 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Coleção para o trabalho e o cotidiano 

 

c) Notas: 10 

Pneu fecha aeroporto em Minas; Ambiente; Revista; Geografia; Parlamento; Cursos; 

Projovem; Pecuária; Platão;  Prouni. 

Total de unidades informativas na página: 11 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 56 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Aguaceiro e ventania no fim de semana 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 58 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Cigarro perde lugar em São Paulo 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 1 

Chama crioula será acessa dia 22 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 60 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal:1 

Avança projeto de aeroporto em Vacaria 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 61 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Pai de “Esqueceram de mim” morre aos 59 anos 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 1 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (2) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 3 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (3) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 62 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Animais silvestres são apreendidos em Santa Cruz; Cáries 

 

c) Notas: 2 

Linha Turismo homenageia os pais; Smic interdita casa noturno na Capital 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 63 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma  

 

b) Secundária: 1 

Fogo em parque pode ter sido criminoso 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 64 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Escola destruída em Santiago 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 65 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Roubo de carga acaba em mortes 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 5 

Armas apreendidas na região das Missões; Morte no noroeste; Nova droga e morte; Assaltante 

de ônibus; Presos monitorados. 

Total de unidades informativas na página: 6 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 15 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 40 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Capital deixa top 10 da população 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 15 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 41  

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Quase 200 municípios do Rio Grande do Sul encolheram 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 15 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 42 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Estado registra 70 mortes pela gripe A 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 1 

São Paulo ocupa o topo do ranking 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 



 801

 

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 15 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 43  

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 2 

Anvisa proíbe anúncios de drogas contra gripe comum 

Alergia à lactose 

 

c) Notas: 1 

Médicos a favor da nova medida 

Total de unidades informativas na página: 3  

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 

 

 



 802

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 15 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 44 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: 1 

Brasil tem 7,5 mil telefones grampeados 

 

c) Notas: 1 

Acampamento faz entrega de alvarás 

Total de unidades informativas na página: 2  

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 15 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: nenhuma 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: 3 

Arquidiocese festeja centenário; Lei antifumo de São Paulo multa 55 em sete dias; Encontro 

de veículos antigos em shopping. 

Total de unidades informativas na página: 3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 15 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 47  

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Aprovados na UFPel 

 

b) Secundária: 1 

MEC divulga nova lista do Prouni 

 

c) Notas: 2 

Unisinos confirma nome de reitor; Caixa de Assistência inaugura instalações 

Total de unidades informativas na página: 4  

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) - boneco 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias:  

a) Factual ( ) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 23 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 26 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Capital decide no noto futuro de parte da orla 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 23 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 28 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Saúde retoma as cirurgias eletivas 

 

b) Secundária: 1 

Comerciante é morto em assalto 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 23 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 31 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Chama crioula inicia seu sucesso 

 

b) Secundária: 1 

Acampamento farroupilha 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2  

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 23 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 32 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Frio intenso dá trégua 

 

b) Secundária: nenhuma 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 1 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (1) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 1 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo ( ) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 23 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 33 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Descobrindo o mundo no pátio da escola 

 

b) Secundária: 1 

Quando os blogs estimulam o aprendizado 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página: 2  

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (2) – 1 boneco 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 2 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (1) 

b) Arquivo (1) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 23 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 34 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

BM admite erro em desocupação e afasta sub 

 

b) Secundária: 2 

Marcha da despedida; Vítima era novata no movimento 

 

c) Notas: nenhuma 

Total de unidades informativas na página:  3 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida (3) 

b) Preto e branco (1) 

c) Nenhuma ( ) 

Total de fotografias: 4 

 

5) Origem da fotografias: 

a) Factual (2) 

b) Arquivo (2) 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 

 
Ficha de avaliação das páginas da Editoria de Geral de Zero Hora 

 
1) Data da página analisada: 23 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 36 

 

3) Quantidade de matérias publicadas e seus respectivos títulos: 

a) Principal: 1 

Guia da escola sai na quarta  

 

b) Secundária: 2 

Crescem casos de câncer oral; Constipação em bebês 

 

c) Notas: 2 

Rádio Gaúcha apresenta novo site; Enem ocorrerá dia 3 e 4 de outubro 

Total de unidades informativas na página: 4 

 

4) Quantidade de fotografias: 

a) Colorida ( ) 

b) Preto e branco ( ) 

c) Nenhuma (x) 

 

5) Origem da fotografias: xx 

a) Factual ( ) 

b) Arquivo ( ) 
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FICHAS DE AVALIAÇÃO DAS  

MATÉRIAS PRINCIPAIS 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 3 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 38 

 

3) Tamanho da matéria: PT tenta acertar os rumos da administração popular 

a) Largura em número de colunas: 2 

b) Altura: ( ) página inteira (x) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) (x) uma b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título e linha de apoio ou subtítulo 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 11 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 43 

 

3) Tamanho da matéria: Colonos ganham mais 918 hectares 

a) Largura em número de colunas: 2 

b) Altura: ( ) página inteira ( ) meia página (x) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) (x) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) (x) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, subtítulo e lead destacado 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco ( ) colorida  

b) ( ) factual ( )arquivo   

c) (x) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 19 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 30 

 

3) Tamanho da matéria 

a) Largura em número de colunas: 2 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título e linha de apoio ou subtítulo 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 27 de julho de 1989 

2) Número da página analisada: 48 

 

3) Tamanho da matéria: Veja no que transformaram a freeway 

a) Largura em número de colunas: 2 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) (x) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, linha de apoio ou subtítulo 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 4 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 42 

 

3) Tamanho da matéria: Câmara não aprova projeto. E prefeito atrasa os salários 

a) Largura em número de colunas: 3 

b) Altura: ( ) página inteira ( ) meia página (x) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) (x) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, linha de apoio ou subtítulo  

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) ( ) factual (x) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 12 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 37 

 

3) Tamanho da matéria: É dia de vacinar as crianças 

a) Largura em número de colunas: 3 

b) Altura: ( ) página inteira ( ) meia página (x) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) (x) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, linha de apoio ou subtítulo 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 20 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 36 

 

3) Tamanho da matéria: Sem ônibus, sem dinheiro 

a) Largura em número de colunas: 3 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) (x) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) (x) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 21 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 54 

 

3) Tamanho da matéria: Em Rio Grande pesca industrial é pesquisada por oceanólogo 

a) Largura em número de colunas: 4 

b) Altura: ( ) página inteira (x) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) (x) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) ( ) factual (x) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 

 

 



 821

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1989 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Tamanho da matéria: Ação na Justiça garante acampamento farroupilha 

a) Largura em número de colunas: 3 

b) Altura: ( ) página inteira (x) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) (x) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 6 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 47 

 

3) Tamanho da matéria: Vereadora denuncia: erva-mate gaúcha está sendo adulterada 

a) Largura em número de colunas: 4 

b) Altura: ( ) página inteira (x) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) (x) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) ( ) factual (x) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 14 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 47 

 

3) Tamanho da matéria: Estrada do Inferno isola quatro cidades 

a) Largura em número de colunas: 5 

b) Altura: ( ) página inteira (x) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) (x) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 

 

 

 



 824

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 22 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 30 

 

3) Tamanho da matéria: Incra sede área para os sem-terras 

a) Largura em número de colunas: 3 

b) Altura: ( ) página inteira (x) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) (x) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 30 de setembro de 1989 

2) Número da página analisada: 35 

 

3) Tamanho da matéria: Colonos sem da Granja Arvoredo e vão para Encruzilhada Natalino 

a) Largura em número de colunas: 3 

b) Altura: ( ) página inteira (x) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) (x) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 8 de outubro de 1989 

2) Número da página analisada: 36 

 

3) Tamanho da matéria: Os sonhadores moram ao lado 

a) Largura em número de colunas: 5 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) (x) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 5 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 36 

 

3) Tamanho da matéria: Família acusa hospital pela morte de bebê 

a) Largura em número de colunas: 1 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) (x) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 13 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 39 

 

3) Tamanho da matéria: Gaúchos conquistam ouro nos Estados Unidos 

a) Largura em número de colunas: 4 

b) Altura: ( ) página inteira ( ) meia página (x) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) (x) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco (x) colorida  

b) (x) factual ( ) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 21 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 38 

 

3) Tamanho da matéria: Dois pescadores são tragados pelo mar 

a) Largura em número de colunas: 2 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) (x) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( )arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 29 de julho de 1999 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Tamanho da matéria:  40h de angústia à espera da UTI 

a) Largura em número de colunas: 1 

b) Altura: ( ) página inteira (x) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) (x) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco (x) colorida  

b) (x) factual ( )arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) (x) presença de Box c) ( )ilustração d) ( ) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 6 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 56 

 

3) Tamanho da matéria: Confirmado quinto caso de hantavírus 

a) Largura em número de colunas: 2 

b) Altura: ( ) página inteira (x) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) (x) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) (x) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco ( ) colorida  

b) ( ) factual ( )arquivo   

c) ( x) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) (x) presença de Box c) ( )ilustração d) ( ) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 21 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 46 

 

3) Tamanho da matéria: Uma aula de ecologia à beira de arroios 

a) Largura em número de colunas: 1 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) (x) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo 

c) (x) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) (x) factual ( )arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 29 de agosto de 1999 

2) Número da página analisada: 34 

 

3) Tamanho da matéria: O religioso que enfrentou a opressão 

a) Largura em número de colunas: 1 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) (x) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo  

c) (x) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) ( ) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) (x) preto e branco ( ) colorida  

b) ( ) factual (x) arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) (x) presença de Box c) ( )ilustração d) ( ) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 6 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 22 

 

3) Tamanho da matéria: Mistura de drogas é uma armadilha para usuários 

a) Largura em número de colunas: 4 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) (x) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) (x) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco (x) colorida  

b) (x) factual ( )arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) (x) presença de Box c) ( )ilustração d) ( ) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 14 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 32 

 

3) Tamanho da matéria: Camelôs agora usam catálogo 

a) Largura em número de colunas: 3 

b) Altura: ( ) página inteira (x) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) (x) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) (x) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco (x) colorida  

b) (x) factual ( )arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) (x) presença de Box c) ( )ilustração d) ( ) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 22 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 26 

 

3) Tamanho da matéria: Onda de temor da Gripe A altera cotidiano no Estado 

a) Largura em número de colunas: 3 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) (x) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) (x) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco (x) colorida  

b) (x) factual ( )arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) (x) presença de Box c) ( )ilustração d) ( ) nenhum 

 



 837

Universidade Federal de Santa Maria 

Centro de Ciência Sociais e Humanas 

Mestrado em Comunicação Midiática 
 

Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 30 de julho de 2009 

2) Número da página analisada: 48 

 

3) Tamanho da matéria: Do último lambe-lambe ninguém vai esquecer 

a) Largura em número de colunas: 4 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) (x) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) (x) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco (x) colorida  

b) (x) factual ( )arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 7 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 52 

 

3) Tamanho da matéria: Baixas no fronte da Gripe A 

a) Largura em número de colunas: 2 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) ( ) duas  c) ( ) três d) (x) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) (x) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco (x) colorida  

b) (x) factual ( )arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 15 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 42 

 

3) Tamanho da matéria: Estado registra 70 mortes pela Gripe A 

a) Largura em número de colunas: 3 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) (x) uma b) ( ) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) (x) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco ( ) colorida  

b) ( ) factual ( ) arquivo   

c) (x) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) (x) presença de infográfico b) (x) presença de Box c) ( )ilustração d) ( ) nenhum 
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Ficha de avaliação das matérias principais da Editoria de Geral de Zero Hora 

 

1) Data da página analisada: 23 de agosto de 2009 

2) Número da página analisada: 34 

 

3) Tamanho da matéria: BM admite erro em desocupação e afasta sub 

a) Largura em número de colunas: 2 

b) Altura: (x) página inteira ( ) meia página ( ) menor 

 

4) Quantidade de fontes por matéria 

a) ( ) uma  b) (x) duas  c) ( ) três d) ( ) de quatro a seis  e) ( ) mais de seis f) ( ) indefinida 

 

5) Elementos paratextuais 

a) ( ) Apresenta somente título  

b) ( ) Traz título, subtítulo ou linha de apoio 

c) ( ) Traz título, linha de apoio ou subtítulo e lead destacado 

d) (x) Apresenta cartola, título, subtítulo e lead destacado 

 

6) Fotografia 

a) ( ) preto e branco (x) colorida  

b) (x) factual ( )arquivo   

c) (  ) não apresentou foto 

 

7) Recursos gráficos 

a) ( ) presença de infográfico b) ( ) presença de Box c) ( )ilustração d) (x) nenhum 

 
 
 


