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Concede o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre à RBS TV -  Jornal do Almoço (JA).

Art. 1º Fica concedido o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre à RBS TV - Jornal do Almoço (JA), nos
termos da Resolução nº 2.083, de 07 de novembro de 2007, e alterações posteriores.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

O Jornal do Almoço (também conhecido por sua sigla JA) é um telejornal brasileiro exibido pelas emissoras
da RBS TV no Rio Grande do Sul e da NSC TV em Santa Catarina no horário dedicado pela Rede Globo aos
telejornais locais de suas emissoras, ao meio-dia (Praça TV).

Destaca-se como o principal programa da RBS TV, estreou em 6 de março de 1972, quando ainda não havia
espaço na programação nacional da Rede Globo para telejornais locais ao meio-dia.

O programa, separado em quadros de comentários, notícias e esportes tinha duas horas de duração, indo ao ar
de 11h30 até 13h30. Seus primeiros apresentadores foram Cláudio Andara e Wilson Rivoire, no quadro
"Notícias" e Tânia Carvalho, no quadro "Variedades". Em 5 de novembro de 1979, a TV Catarinense de
Florianópolis estreou a versão catarinense do telejornal.

Em 22 de novembro de 2010, a RBS TV estreou novos cenários, trilhas e pacotes gráficos mais tecnológicos.
Em 2 de dezembro de 2013, o JA passou a ser transmitido em HDTV.

Em 5 de outubro de 2015, o Jornal do Almoço ganhou uma nova vinheta, grafismos e trilha. Em 13 de agosto
de 2018, estreou no RS os novos GCs e alguns pacotes gráficos nos padrões da rede e uma nova vinheta para
a previsão do tempo no jornal.

Em 24 de setembro de 2018, pouco depois da criação da NSC TV, que substituiu a RBS TV no estado, o
Jornal do Almoço de Santa Catarina passou a adotar os pacotes gráficos e sonoros do padrão Praça TV,
largamente utilizado pelas afiliadas da Globo, deixando de usar os grafismos e a marca do Jornal do Almoço
gaúcho após 39 anos.
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Em 19 de agosto de 2019, o Jornal do Almoço gaúcho estreou uma nova roupagem, com um novo cenário e
o retorno da clássica bancada de comentaristas, que havia deixado de existir na década de 2000, composta
por Giane Guerra, Paulo Germano, Pedro Ernesto Denardin e Tulio Milman, que passaram a interagir com a
âncora Cristina Ranzolin e o público através das redes sociais, sobre os assuntos tratados ao longo do
telejornal. A RBS TV também mesclou os blocos locais do JA no interior, que antes eram 11 e passaram a
ser 5, e redistribuiu as equipes de reportagem nos principais centros urbanos do estado.

Em 2022 o Jornal do Almoço da RBS TV completa 50 anos e pela sua reconhecida atuação social, proponho
meritoriamente, que nossa cidade reconheça, através do Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, o Jornal
do Almoço da RBS TV.

Relação da Diretoria atual;

Marta Gleich: Diretora Executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS
Ellen Appel: Gerente Executiva de Jornalismo RBS TV
Silvio Barbizan: Editor Chefe JA

Ante o exposto, rogo pelo apoio dos Nobres Colegas para que possamos homenagear tal instituição de
comunicação de nossa Capital. 

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes dos Santos Sprenger, Vereadora, em
09/03/2022, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0350608 e o código CRC 1C0609DD.
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