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Os novos talentos do rdio
Fernanda Bagatini

Foto: Arquivo Pessoal

A apresentadora do ”Acorda
Rio Grande” junto com Ticiano
Kesller, da rádio Guaíba é da nova
safra de talentos do rádio.Além de
apresentadora, Fernanda é repórter
do programa “ Bom Dia” apresentado por Rogério Mendelski.
Fernanda Bagatini na verdade
é Fernanda Bagatini da Silva. Ela usa
o sobrenome da mãe, seus pais são
separados. Ela nasceu em Porto Alegre e tem 31 anos.Se formou em Jornalismo na Famecos,da PUC.
Fernanda Bagatini, o pai e a enteada em Portugal. Setembro de 1998.
Fernanda Bagatini teimou em
ser jornalista. Primeiro ela fez
vestibular pra Psicologia na Ulbra. Depos se arrependeu e entrou pro jornalismo.
Seu pai, o misto de garção e maitre - hoje aposentado - é meu vizinho na av. Lavras e
seguidamente o ouço falando com orgulho do desempenho da filha no jornalismo.
“A minha guria desde que era pequeninha já era muito falante. Muito falante” conta Antônio
Gomes da Silva. “Quando era bem pequeninha ela já pegava o pente de pentear o cabelo e
começava a falar como se fosse microfone. Ela ia pro telefone e fazia de conta que tava telefonando. Eu sempre dizia assim: minha filha tu vais ser jornalista” relata Antônio.
Fernanda foi crescendo,crescendo e foi pro colégio das freiras pra estudar.
Foi indo, foi indo e lá pelas tantas e quando tinha que decidir o que faria na vida Antônio lhe
sugeriu:
- Faz jornalismo na UFRGS que tu vais passar...
Fernanda não fez.
Foi fazer Psicologia na Ulbra. O pai se assustou:
- Mas como minha filha, psicologia na Ulbra?
“Quase cai duro” relembra Antônio.
E deu um conselho a filha:
- Tu nasceu pra ser jornalista.
Porém o garção se conformou.
- Bom, minha filha, se é o que tu gosta e tá bom pra ti, tá legal..
Mas a avisou:
- Eu não gostei diz ele.
continua na pag.central
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CURIOSIDADE

Coisas da GlobalizaÁ„o
Se a língua portuguesa está mesmo fadada ao desaparecimento, conforme previsão recente
de um lingüïsta americano, é bem provável que seja substituída, por força da globalização, pelo
inglês...Se isso acontecer, muitas cidades gaúchas receberiam nomes bastante curiosos. Veja a
lista enviada por um leitor.
Middle Little River (Arroio do Meio) Pillow(Travesseiro) It´s here!(Itaqui) Nice to Meet You
(Encantado) Everything Ok (Jóia) Little Guy (Carazinho), Stoned (Chapada), I Kill Pig (Mato Leitão), Three Steps (Três Passos), Deep Step (Passo Fundo), Balls (Pelotas), Saint Without Feet (São
Sepé), Sunrise( Alvorada), Grass (Gramado), Patrol´s Saint Antonio (Santo Antônio da Patrulha),
The Golden of the South (Eldorado do Sul), Black Hill (Montenegro) High Cross (Cruz Alta), Big
River (Rio Grande), I Saw the Hand (Viamão), Saint Anna of the Setting Free (Santana do Livramento) Three Crown (Três Coroas), Don´t Touch Me (Não-Me-Toque), Little Fall (Cachoeirinha),
To Go There (Iraí), A Bit Joifull (Alegrete) Saint Pink (Santa Rosa) Foaming City (Espumoso).

ACESSE E DIVULGUE NOSSO SITE:
www.deolhoseouvidos.com.br
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forno ‡ lenha

Hor rio:

3331.9699
3331.1749

AlmoÁo:

Sexta
S bado
Domingo e
Feriado

Das 11h da manh„ ‡ 1h30min da madrugada
ININTERRUPTAMENTE
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continuação da capa
Fernanda fez um ano de Psicologia na Ulbra e passou por média.
Um dia seu pai Antônio ficou sabendo que a filha estava estudando Jornalismo na PUC.
Tinha entrado no vestibular do meio do ano.Quando completou 21 anos e meio já estava formada.

Pai coruja
O pai ficou tão feliz com a formatura da filha que pagou uma promessa. Lhe havia dito que
assim que ela se formasse, ele a levaria a uma viagem pela Europa. E foram: Antônio, a filha
Fernanda e a mulher de Antônio, Eunice.
“Assim que ela se formou eu fiz este passeio pra ela conhecer Portugual e Espanha.
Eu fiz um pacote pela Soletur e ficamos oito dias em Portugual e oito dias na Espanha. Ela
disse que até hoje este foi o melhor presente da vida dela, que ela jamais vai esquecer” conta
orgulhoso o pai.
Antes de ir para a Rádio Guaíba, Fernanda Bagatini fez estágio na rádio Gaúcha.
Quando ela retornou da viagem a Europa, a rádio Guaíba a convidou pra ingressar em seus
quadros. E foi contratada.
Fernanda Bagatini pertence a nova geração de talentos do rádio gaúcho. Os gremistas diriam
que ela só tem um defeito: é colorada.
Se não “abatumar” vai longe.
Na foto que público está seu pai Antônio, a radialista e na frente dos dois a esposa de
Antônio, Eunice. A foto é de setembro de 1998 e foi feita na cidade de Porto, em Portugual. Num
restaurante.

memória da imprensa

Najar Tubino de volta
O repórter investigativo Najar José Godoy Tubino está de volta aos pampas, depois de ter
passado uma temporada no Mato Grosso. Sábado dia 25.10 estava no barzinho da ARI e bateu um
longo papo com o Glei Soares, quem sabe dali saia algum projeto.
Nunca trabalhei com o Najar, mas sei de sua fama como repórter policial.
Ele nasceu em Porto Alegre em 14.10.1955, portanto não cozinha na primeira fervura. Najar
é filho de Milton Tubino e de Saturnina Godoy Tubino. Sua esposa é Rosangela, nascida em
11.09.1956.
Não tenho o currículo completo do Najar, mas se não me falha a memória andou pela ZH,
Folha da Manhã e com certeza na Coojornal. Lá foi onde fez uma matéria mais polêmica, quando
passou um longo tempo investigando uma denúncia de que numa delegacia de Polícia daquele
município cometiam-se abusos com presos comuns.
A matéria foi publicada e foi aquele bafafá....
No Mato Grosso para onde havia se mudado, Najar Tubino editava uma revista agropecuária.

Direito de resposta
Olides: A bem da verdade, aquela história de diretores ou editores de veículos, ou
ainda apresentadores de programas, inscreverem matérias em seu nome no Prêmio ARI,
burlando o regulamento, pertence ao passado. Nos últimos dez anos, quando o concurso
foi coordenado por mim, este truque não funcionou mais. Só é premiado o verdadeiro autor
da matéria. O júri tem sido rigoroso neste sentido, para frustração de muita gente.
Como estou em processo de mudança de endereço, vou permanecer alguns dias fora
do ar na internet. Mas, voltaremos...
Abraços, A.Goulart
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de OLHOS e OUVIDOS
 Dia 22/10: A loja O Sorvete, na Cristóvão Colombo,1684,
completou 40 anos. É um sorvete natural,dizem que é o
único que ainda sobrevive em Portinho. “Seo” Paulo Bettanin
e dona Ana Norma Corso Bettanin tocam a loja. Uma vez
eles foram a Paris e lá um italiano, parente da dona Norma, deu uma receita que eles não dão pra ninguém. Este é
um dos motivos do seu sucesso.
 Pepinos na Justiça, do tipo BrasilTelecom, FGTS, cadernetas de Poupança do tempo do Collor, procure a doutora
Francisca e o dr. Paulo Brown no seu escritório. Leva tempo, eles vão lhe pedir muitos papéis mas um dia você está
em casa e recebe um telefonema bem cedo - porque seo
Paulo é apreciador de cavalos de corrida e como todo cara
que gosta disto acorda cedo - e lhe comunica que sua
graninha está na mão.
 Continuam os amendoins ruins no barzinho da ARI. Não
sei porque não voltam a servir os amendoins moles. Estes
aí quebram os dentes do camarada. Sou uma festa para
meu dentista.
 Já falei demais de morte mas vamos recordar algumas
nestes períodos:
 Dia 02/10 faleceu Betinho Hirtz em Floripa, onde residia. De um câncer no pâncreas.
 Também morreu André Jockmann, aos 52 anos, antes
do Betinho. Estava vivendo em Portinho.
 Já no dia 06/10 quem nos deixou foi o Mário Luiz
Mazzeron, da rádio Guaíba aos 54 anos.
 Finalmente no dia 9/10 faleceu o colega e escritor Luiz
Paulo Pilla Vares.Tinha 68 anos.Pilla sofria de pneumonia.
Sua esposa contou a um amigo que ele acordou no meio
da madrugada, ficou um tempo acordado, mas faleceu às
6 hs da manhã.
 Dia 30/09, ARI vendeu um inmóvel que tinha na praia
do Imbé que recebera como doação.
 Waldomiro Soares está na assessoria de imprensa da
Igreja Universal do Reino de Deus(IURD). Já foi da Fiergs.
 Sérgio Schüller, que deixou a assessoria de imprensa do
Grêmio Portoalegrense está na editoria de Política do
Correinho.
 Roger Lerina, da contracapa da ZH, foi mestre de cerimônias na inauguração do cinema no Sindicato dos Bancários-RS.
 Dia 16/10 Mário santarosa apresentou-se pra assumir
cadeira na diretoria da ARI. Foi nomeado mas não comparecia. Já queriam chamá-lo por edital.

 Geraldo Valente Canali aposentado da UFRGS vive em
Maceió. Sua esposa passou em concurso lá e mudaram-se
pra lá. Diz ele que lá tem um bom jornal.
 Lígia Tricot está na TV Globo, de Aracaju, no Sergipe.
De vez emquando visita Porto Alegre.

COISAS DO BARRANCO
* Chiquinho Tasca eufórico com a eleição pra vereador de
Portinho de Idenir Cechim( ex-SMIC) e de Tessaro( exDemhab) pra vereança. Já com o Dr. Sebenello que andou
distribuindo santinhos dizendo-se autor da Lei Seca muita
gente ligada a bares e restaurantes torceu contra sua eleição. E ele não se elegeu mesmo...ficou na suplência...
* Dia 21/10, o agrônomo José Lauro de Quadros foi encontrar-se com a turma que sempre vai ao Barranco às
terças.Lauro é assessor técnico da Ageflor.
* Sábado,dia 25/10,véspera de eleição na capital. Uma
senhora pede uma costela no Barranco e quando a comida
chega ela dá um estrilo:
- É a pior costela que já comi aqui!
Por sorte, o sócio, Chiquinho estava por perto e vai lá oferecendo pra trocar a encomenda.
* Morreu o Agrônomo Taio Pinheiro Machado, um dos primeiros freqüentadores do Barranco. Uma noite o Taio avisou que ia até a churrascaria comprar cigarros, começou a
tomar chopp, e depois a jogar palitinhos com os garçãos.
Chegou em casa no outro dia, clareando.
* As vítimas do assalto ocorrido numa madrugada de um
domingo de verão no Barranco foram reunidas pelo
Chiquinho Tasca que ofereceu um jantar regado a
champagne. Tudo terminou na santa paz.O jantar selou a
volta de alguns clientes que não tinham mais ido lá depois
do assalto.
* O advogado Luis Fernando de Araujo Elhers, o “ Lulu” foi
no Barranco numa noites destas e saiu de lá as cinco da
matina.É que encontrou a turma do novo presidente do
Grêmio, Duda Kroeff e ficou lá comemorando com eles a
nova eleição. Boa desculpa prum notívago. Lulu agora é
sindico do prédio...Dizem as más línguas que vai botar um
bar pra servir os moradores e seus amigos.
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