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QQuem nunca saiu 
correndo no aero-
porto quando foi 
anunciada a última 

chamada para seu voo? Ou se 
espremeu no metrô lotado ao ser 
anunciada sua estação de desti-
no? Você também já deve ter pu-
lado de alegria quando a Suderj 
informou a entrada do craque do 
seu time em campo. Ou até mes-
mo escutado seu saldo na conta 
do banco? Você nunca agradeceu 
ou xingou a máquina que entre-
ga o tíquete de estacionamento 
no shopping? Todos devem ter 
passado por alguma destas si-
tuações. Mas de onde vêm essas 
vozes marcantes que informam, 
anunciam e são capazes de nos 
causar sentimentos tão distintos? 
Você reconheceria alguma delas 
se esbarrasse na rua? A Eclética 
foi atrás de alguns destes perso-
nagens tão marcantes na vida de 
todas as pessoas.

Quando alguém chega ao Ga-
leão, a Guarulhos ou a qualquer 
aeroporto brasileiro, vai escutar 
a voz de Iris Lettieri. Com 69 
anos, ela já faz parte do nos-
so cotidiano há 34 e se mostra 
emocionada por ter ganhado 
tanta repercussão com um tra-

balho tão simples, utilizando 
apenas a voz.

Diferentemente do que mui-
tos pensam, Iris não passa os 
dias enclausurada em uma sala 
narrando os voos. Quando che-
gou à Infraero, precisou gravar 
sua voz poucas vezes e criou um 
catálogo. Agora, com novas tec-
nologias, bastou um dia de gra-
vações. Atualmente, o aeroporto 
precisa somente de um operador 
de áudio que edita os voos, com 
a voz da locutora. “Passei um 
dia inteiro gravando o nome de 
todas as cidades do mundo, das 
companhias aéreas, os números 
e a palavra voo. Assim tive que 
tomar ainda mais cuidados. Tive 
a preocupação de gravar as pa-
lavras com vírgula e pontuação 
corretas, de acordo com a coloca-
ção da palavra na frase e, claro, 
com a mesma nuance”, contou.

Ela também gravou uma frase 
informando atraso nos voos por 
razões meteorológicas. Qualquer 
que seja outro motivo, a com-
panhia se responsabiliza pelo 
anúncio aos passageiros.

Antes de ganhar o rótulo de “A 
voz do aeroporto”, Iris trabalhou 
com telejornalismo. Em 1966, 
tornou-se a primeira mulher a 

trabalhar em um telejornal. É 
por isso que, na rua, ela não cai 
no anonimato por completo. Se-
gundo a locutora, os mais velhos 
são os que mais a reconhecem, 
apesar de também contar com 
fãs mais jovens. “Apesar de não 
usar maquiagem, quem é mais 
velho e me viu na TV Tupi, me 
reconhece. Quem é mais novo, 
me escuta conversando e diz que 
minha voz lembra a da ‘moça 
do aeroporto’. Aí eu sempre me 
divirto porque narro algum voo 
e todos caem na gargalhada”, 
contou, também rindo.

Eu já ouvi isso 
em algum lugar...
Saiba de quem são as vozes que fazem parte do seu dia a dia
lucas Moretti e luiz GuilherMe Freitas

Iris acompanha os passageiros no 
aeroporto há 41 anos 
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Próxima estação
No caso da “moça do metrô”, 

Cristina George, 43 anos, o re-
conhecimento não tem a mes-
ma dimensão. Apesar de estar 
presente nos vagões desde 1998 
e ser ouvida por 500 mil pesso-
as diariamente, ela passa des-
percebida entre os passageiros. 
“Quem tem bom ouvido, me re-
conhece. Gera uma estranheza, 
mas reconhece”, contou.

Antes de ser a “voz do metrô”, 
ela foi a locutora do Barra Sho-
pping e da rádio Antena 1, que 
não existe mais. Quando foi 
convidada para trabalhar no 
anúncio dos trens, aceitou e pas-
sou um dia gravando o nome 
das estações. Por esse trabalho, 
ela recebe anualmente um pa-
gamento pelo uso de sua voz. 

Hoje em dia, ela ainda mantém 
um emprego que sempre a acom-
panhou, independente de outros 
trabalhos, o de mestre de cerimô-
nia. E é aí que ela se torna mais 
uma usuária do metrô da cidade 
e mais uma ouvinte da própria 
voz. “É um pouco estranho escu-
tar minha voz todo dia indo para 
o trabalho. O que eu gosto mes-
mo é dar uma olhadinha na rea-
ção das pessoas”, confessou.

A voz dos telefones
Anônima nas ruas, Vanessa 

Calheiros, 39 anos é conhecida, 
indiscutivelmente, por todos os 
brasileiros, apesar de a grande 
maioria não saber. Locutora 
profissional, tem sua voz es-
palhada nos bancos, agências 
telefônicas, além de muitos 
comerciais. Quando você con-
sulta seu saldo ou até disca um 
número errado, é ela quem te 
informa, por exemplo.

Consciente de que, na maio-
ria das vezes, o cliente não 
está em uma situação cômoda 
e que pode desligar o telefone 
a qualquer momento, Vanes-
sa tem suas próprias técnicas 
para segurar o ouvinte na li-
nha. “Na telefonia você precisa 
de um timbre agradável. É por 
isso que estou sempre seduzin-
do, pedindo para aguardar um 
momento, mas sempre de uma 
forma agradável. Não daquela 
forma chata, como antigamen-
te”, afirmou.

“Boa tarde. Por 
favor, retire seu 
tíquete”

Geralmente quando as pessoas 
vão ao shopping estão em busca 
de lazer. E nada melhor do que 
ser recepcionado por uma voz 
simpática desejando boas com-
pras. A responsável por isso é a 
paulista Ana Maria Mello, de 47 
anos. No entanto, quando está 
com pressa e quer resolver logo 

seus problemas, ela confessa que 
se irrita com a própria voz. “Eu 
sou como todo mundo. A minha 
reação quando escuto minha voz 
depende do meu estado de espí-
rito. Quando chego ao shopping 
e estou de mau humor e ataca-
da, também reclamo. De bom 
humor, acho minha voz ma-
ravilhosa, simpática, bacana”, 
confessou, com tom de voz muito 
alegre.

Além de ser a voz dos esta-
cionamentos de shopping, Ana 
Maria também grava spots 
para agências publicitárias, do-
cumentários e agradece de pés 
juntos aos avanços da tecnolo-
gia que, segundo ela, revolucio-
naram o mercado. “A tecnolo-
gia revolucionou o mercado. 
Ela reduziu os equipamentos, 
nos deu oportunidade de mais 
trabalhos e ajudou no deslo-
camento. Hoje, muitos têm 
homestudio gravam em casa e 
mandam pela internet. Nos dá 
muito mais opção”, afirmou.

            Cristina George - a Voz do metrô já acompanha os passageiros faz 12 anos 
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“Causos” e mais 
“causos”

Histórias peculiares fazem parte 
de profissionais da voz. As vozes 
femininas já até ganharam uma 
conotação sexual. Isso só pode 
gerar casos, no mínimo, curiosos. 
Embora tenha tido algumas situa-
ções constrangedoras, elas não se 
incomodam e até acham graça.

No caso de Iris Lettieri, a situ-
ação mais peculiar foi, como ela 
mesmo descreveu, muito desagra-
dável. Quando ela ainda traba-
lhava na TV Tupi, descobriu que 
sua voz e a da colega de profissão, 

Irene Ravache, eram anunciadas 
por uma cafetina. “Tinha duas 
mulheres que faziam uma sósia 
nossa e se vendiam. Tinha muita 
gente indo a esse bordel, princi-
palmente fazendeiros do interior 
de São Paulo, que acabavam co-
mendo gato por lebre. A Irene (Ra-
vache) até brincou: ‘mas a gente 
nem está faturando’”, lembrou 
Iris, que na época ficou constran-
gida, mas hoje dá gargalhadas  
com a própria história. Para aca-
bar com a fraude, elas contaram 
com a ajuda de um delegado que 
também era locutor da Tupi.

Com Cristina George também 
não faltam histórias divertidas 
e até emocionantes. “São várias 
histórias. Tem muita gente que 
reclama comigo do metrô. As 
pessoas pensam que, como sou 
a voz do metrô, sou a empresa 
também. Houve uma vez que 
uma moça cega me reconheceu e 
foi muito legal. Eu estava conver-
sando com uma amiga, sentada 
no vagão, quando ela me per-
guntou se eu era a voz do metrô. 
Depois começamos a conversar e 
ela elogiou muito o metrô, con-
tou como a ajudou para se loco-
mover pela cidade”, afirmou.

No entanto, a mais divertida foi 
com seu namorado. “Uma vez, 
quando ainda estávamos nos co-
nhecendo, ele ficou pedindo que 
eu fizesse a voz do metrô. Eu fi-
quei assustada, mas falei. Era um 
fetiche dele. Ele adorou, e acabei 
ganhando o namorado”, disse.

Vanessa Calheiros diz que as 
pessoas criam personagens ima-
ginando sua voz e, quando a 
veem pessoalmente, ficam de-
cepcionadas, porque não era isso 
que imaginavam. No entanto, 
o caso mais engraçado ainda 
acontece com seu ex-namorado. 
“Ele vivia dizendo que eu era 
inesquecível. Não que eu fosse, 
mas é porque minha voz sempre 
estava por perto e ele fica sempre 
escutando, por isso sou inesque-
cível”, contou

Cuidados com a voz
Uma dúvida que paira sobre 

todos que usam a voz como ins-
trumento de trabalho. Como esses 
locutores conseguem manter a voz 
tão limpa assim, por tanto tempo?

No caso de Iris, ela diz que não 
faz nada, lembra que fumou por 

Vanessa Calheiros - é dela a voz que informa seu saldo no banco 
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A Voz do Maracanã

No Maior do Mundo, a voz mais conhecida não é do 
atual locutor, Aladir Neviton. Até 2004, a voz marcante 
do Estádio Mário Filho era de Victorio Gutemberg 
Volpato, que narrou as escalações dos times por 42 
anos. A principal marca do locutor era o “Suderj 
informa”, além das pausas marcantes, com sílabas bem 
divididas, para narrar o nome de Pelé. Ele expandiu 
essa técnica para outros grandes jogadores como Zico 
e Rivelino. 

Hoje em dia, o responsável é Aladir Neviton. Atualmente 
com 34 anos, mora em Além Paraíba, em Minas Gerais, 
e vem ao Rio de Janeiro em todos os dias de jogos. 
Flamenguista, ele confessa que, nos jogos do Flamengo, 
ele junta o útil ao agradável e que nunca pensou que seria 
a Voz do Maracanã. Para ganhar esse cargo ele passou 
por um processo de seleção com 181 candidatos e, em 
2007, venceu a disputa.  Sua primeira partida foi no 
Campeonato Brasileiro daquele ano, entre Fluminense e Palmeiras. Na ocasião, o tricolor perdeu para os paulistas por 1 a 0. 

41 anos, sempre bebeu whisky e 
brinca dizendo que é uma aben-
çoada. “Sou uma pessoa de sorte. 
Tenho um anjo da guarda. Não 
tenho religião, mas acredito em 
uma força superior e sou muito 
grata a ela. O mais comum é a 
voz envelhecer com o tempo. A 
minha está cada vez melhor, 
mais limpa, mais cristalina, mes-
mo tendo fumado a vida inteira. 
Parei faz 14 anos. Eu também 
bebia whisky, ia para a balada, 
fazia tudo. Nunca fiz e não faço 
nada para cuidar da minha voz. 
Não evito nada, tomo sorvete, 
bebo água gelada. Acho tudo 
folclore. No máximo, faço algum 
exercício de voz, apenas um, an-
tes de gravar”, afirmou.

Já Cristina George é o contrário. 
Embora se considere um pouco 
descuidada com a voz, ela toma 
algumas precauções. “Sou um 
pouco desleixada, mas também 
não tomo sorvete, evito bebida 
gelada e tento falar pouco. De 

manhã, sempre faço exercícios 
de voz”, afirmou.

No caso de Vanessa Calheiros, 
ela segue o exemplo de Cristina 
George e se cuida, já que a voz 
é seu instrumento de trabalho. 
“Eu procuro não chegar tarde, 
não ir para a balada. Me cui-
do bastante. Não tomo gelado, 
como maçã todos os dias. Pro-

curo não usar o tom muito alto 
normalmente, para não desgas-
tar”, confessou.

E Ana Maria Mello também 
não foge ao script, se preocupa 
com a voz e faz uma dieta es-
pecífica para preservá-la. “Faço 
exercícios vocais diários, parei de 
fumar e, hoje em dia, sou 90% 
vegetariana”, afirmou.      

Ana Maria Mello - Como qualquer mortal, Ana também sente raiva da própria voz 
no estacionamento do shopping 

Aladir Neviton - de camisa azul, ao centro, quando venceu a 
disputa pela voz do Maracanã 

IgnácIo ferreIra
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