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LEAD

ABERTURA

SUBLEAD

DESENVOLVIMENTO

CLÍMAX

FINAL

DESFECHO

EXPOSIÇÃO

COMPLICAÇÃO

RESOLUÇÃO

Quem? – Personagens
Fez o quê? – Ação
Quando – Tempo
Onde – Espaço
Por quê? - Causas
Como – Enredo, modo
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- A notícia analítica – é a que contém todos os
elementos da narrativa, estruturando-se através da
fórmula NA = 3Q + O + P + C, sendo Q = que,
quem, quando; O = onde; P = porque; C = como.

- A notícia sintética - é a que
contém apenas os elementos
básicos da narrativa e se organiza
através da fórmula NS = 3Q,
sendo Q = que, quem, quando.

O redator deve observar cinco exigências do lead:
 Deve apresentar um resumo do fato
 Deve identificar os lugares e as pessoas envolvidas
 Deve destacar o toque peculiar da história
 Dever estimular o leitor a continuar lendo o resto da
reportagem
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De acordo com GRANADO (2007), ao traduzir a obra de MURRAY
(1985), o lead estabelece:
 A voz - é através do lead que o leitor percebe o tom (a voz) de toda a história que vai
começar a ler
 O tema - o conteúdo de toda a notícia
 O significado - a importância do que está escrito
 A perspectiva - o ponto de vista do autor e a forma como deve ser lido
 A autoridade - a autoridade do autor da peça
 A espinha dorsal - a estrutura de todo o texto
 A direção - para onde avança a história
 Os limites - o que está dentro e o que não está
 As dimensões - o tamanho e a forma da peça
 As proporções - o peso de cada uma das partes
 O ritmo - a velocidade a que se vai avançar
 O gênero - a estrutura tradicional em que se encaixa o texto
 A estrutura - como é que vão ser respondidas as questões do leitor

Lead condensado - É o sumário dos fatos principais, sendo de simples construção. Forma a
parte principal de todas as variações de lead.
Lead de apelo direto - “Utiliza o interesse da participação dos leitores numa carta particular. É
endereçado diretamente ao leitor”, dando-lhe a impressão de colaborar com o que se segue.
Lead circunstancial - Temos um começo de história que dá ênfase às circunstâncias nas quais
ocorre. É aplicada oportunamente quando a história tem um toque humano.
.
Lead entre aspas - Quando se inicia com um enunciado entre aspas. Não deve ser banalizado.
Lead descritivo - Apresenta um quadro ilustrativo do fato. O repórter pode criar um palco
ilustrativo para a ação subseqüente ou pode descrever a cena e as pessoas nela envolvidas.
Lead ativador de interesse - “Aperitivo para o resto da história. Dá ao leitor as informações
necessárias para despertar sua curiosidade e nada mais” .Após o primeiro parágrafo, prepara o
clímax através da ordem cronológica.
Lead original - São formas diferentes, “incríveis”, de começar a matéria. A definição é
abrangente justamente para realçar que as possibilidades são várias, conforme a criatividade do
jornalista.
BOND, F. Fraser. Introdução ao jornalismo; 2a. Rio de Janeiro : Agir, 1962.
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Para Mário Erbolato, a organização dos elementos narrativos pode originar
os seguintes tipos de lide:
 lide simples- refere-se apenas a um fato principal
lide composto- abre a notícia anunciando vários fatos importantes
lide integral- relaciona todas as informações objetivas sobre o fato
 lide suspense ou dramático- provoca emoção em quem lê
 lide relâmpago- anuncia o fato de forma extremamente resumida
 lide citação- anuncia o fato através do discurso direto
 lide contraste- relata um fato através de situações antagônicas
 lide documentário- historiciza o fato
 lide pessoal- anuncia o fato interpelando o leitor.
ERBOLATO, Mário. "Técnicas de codificação em jornalismo - Redação, captação e
edição no jornal diário". São Paulo: Editora Ática, 1996.
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Erbolato propõe que o lead pode ser redigido pelo menos de seis modos
diferentes, valorizando cada um dos elementos da notícia. Assim:
 quem- prioriza o sujeito ativo e/ou o sujeito passivo da ação verbal;

o que- prioriza a ação verbal executada e/ou sofrida
como- prioriza o modo, a forma pela qual a ação foi executada e/ou sofrida
quando- prioriza a circunstância ou a contextualização temporal da ação
onde- prioriza a circunstância espacial da ação
porque- prioriza o motivo que desencadeou a ação executada e/ou sofrida
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Quadrilha que clonava cartões no Rio arrecadava R$ 350 mil por mês, diz polícia
DIANA BRITO (da Folha Online, no Rio), 16/03)

A quadrilha suspeita de clonar cartões de crédito no Rio arrecadava em média R$ 350 mil por mês, de acordo
com investigações da Polícia Civil. Nesta segunda-feira a Deat (Delegacia de Apoio ao Turista) realizou uma operação
para desarticular o grupo. Com nove mandados de prisão, policiais prenderam cinco suspeitos --um deles em um
condomínio de luxo da zona oeste do Rio.
De acordo com a delegacia, ao menos cinco equipamentos para clonagem dos cartões --chamados de chupa
cabras-- eram instalados por mês em estabelecimentos como hotéis, restaurantes, drogarias e postos de gasolina. Para
possibilitar as instalações, a quadrilha contava com dois funcionários de prestadoras de serviços de manutenção para
empresas de cartões, que estão entre os presos, e um falso técnico, também detido.
Os presos são Leonardo Rosa dos Santos, 32, --funcionário de prestadora de serviço-- preso em Duque de
Caxias (Baixada Fluminense), Ronaldo Gentil dos Santos Júnior, 29, no Engenho da Rainha (zona norte do Rio) e
Ricardo Noronha de Almeida, 32, --outro funcionário de prestadora de serviços de manutenção-- preso em São João de
Meriti (região metropolitana do Rio). Apontado como chefe do bando, Rogério Antunes Cerqueira, 28, foi preso em um
condomínio de luxo no Recreio (zona oeste do Rio) e seu primo Cristiano Cerqueira da Silva, 34, foi detido em
Jacarepaguá (zona oeste). A Deat não apontou quais dos presos são os funcionários de empresas de cartões.
Outros quatro suspeitos estão foragidos, segundo a delegacia. São eles Adriano Aguiar de Oliveira, 26, Ricardo
Ferraz da Silva, 34, Joélcio Lara Ribeiro, 33 e João Batista, que não teve a idade informada. Ricardo é um falso técnico
de manutenção de máquinas de cartões, que possui uniforme e até identificação falsa.
Também foram apreendidos seis lap tops, três computadores comuns, pen drives, máquinas de cartões, além de
500 pesos argentinos.
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Prioriza a identificação social do “quem” ativo
Funcionários de empresa de cartões de crédito e de prestadoras de serviço foram identificados como
pertencentes à quadrilha suspeita de clonar cartões de crédito no Rio. Leonardo Rosa dos Santos, 32, -funcionário de prestadora de serviço-- preso em Duque de Caxias (Baixada Fluminense), Ronaldo Gentil dos
Santos Júnior, 29, no Engenho da Rainha (zona norte do Rio) (...).

Prioriza o “quem” institucional 1
A Deat (Delegacia de Apoio ao Turista) realizou uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de
clonar cartões de crédito no Rio, nesta segunda-feira. Com nove mandados de prisão, policiais prenderam
cinco suspeitos --um deles em um condomínio de luxo da zona oeste do Rio. (..)

Prioriza o “quem” institucional 2
Investigações da Polícia Civil apontam que a quadrilha suspeita de clonar cartões de crédito no Rio
arrecadava em média R$ 350 mil por mês. O montante diz respeito a (....)

Prioriza o “quem” passivo (objetos)
Equipamentos de cartões de crédito, laptops comuns, pen drives, além de 500 pesos argentinos foram
apreendidos pela Deat (Delegacia de Apoio ao Turista), nesta segunda-feira, para desmontar o esquema de
clonagem de cartões no Rio, montado por uma quadrilha especializada neste tipo de golpe.

Prioriza o “quando”
Nesta segunda-feira a Deat (Delegacia de Apoio ao Turista) realizou uma operação para desarticular o grupo.
Com nove mandados de prisão, policiais prenderam cinco suspeitos --um deles em um condomínio de luxo
da zona oeste do Rio. (...)

Prioriza o “onde”
Um condomínio de luxo no Recreio foi palco para a prisão de Rogério Antunes Cerqueira, 28 anos, suspeito
de ser o chefe de uma quadrilha de clonagem de cartões de crédito no Rio. Mais quatro integrantes do grupo
foram presos em pontos diferentes da cidade. Leonardo Rosa dos Santos, 32, foi detido na Baixada
Fluminense (...).

Prioriza o “como”
Para conseguir clonar cartões de crédito em diversos estabelecimentos comerciais no Rio, uma quadrilha
contava com funcionários de prestadoras de serviços de manutenção para empresas de cartões e um falso
técnico. Numa operação que contava também com laptops, pen drives e computadores comuns, os bandidos
agiam em hotéis, restaurantes, drogarias e postos de gasolina. (...)

Prioriza o “por que”
Cinco de nove suspeitos de integrar uma quadrilha que clonava cartões de crédito foram presos, nesta
segunda-feira, pelo Deat (Delegacia de Apoio ao Turista) Os outros quatro suspeitos estão foragidos. (...)

Reconstrua a notícia abaixo, tendo cada um dos 5 elementos do lead como prioridade:

Receita prepara emissão do
CPF em tempo real
Em quatro meses, documento poderá ser
solicitado via internet. Taxas serão menores
Brasília - Nos próximos quatro meses, o contribuinte passará a
atualizar dados pessoais pela internet e obter CPF em tempo
real, sem esperar até duas semanas pela emissão do
documento. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira pelo
secretário-adjunto da Receita Federal, Otacílio Cartaxo.
Chamado de Webservice, o sistema está em fase final de
desenvolvimento, segundo Cartaxo. Com o serviço, o
contribuinte que, por exemplo, mudar de endereço ou de
sobrenome, poderá alterar os dados de sua própria casa sem
precisar ir ao postos da Receita.
Em relação ao CPF, o documento continuará a ser emitido
nas agências dos Correios, do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal. A diferença é que o cartão será impresso e
entregue na hora, enquanto atualmente o documento leva até
15 dias para chegar à casa do contribuinte.
Hoje, para obter o documento é necessário pagar R$ 5,50
em taxas de impressão, atendimento e postagem. Segundo
Cartaxo, o novo sistema deverá baratear a emissão do CPF,
mas os novos valores ainda estão sendo negociados com o
Banco do Brasil e a Caixa.
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Receita prepara emissão de CPF em
tempo real e atualização pela internet
Os contribuintes brasileiros poderão emitir o CPF
(Cadastro de Pessoas Físicas) em tempo real a partir deste
ano. O novo sistema deve estar disponível dentro de três ou
quatro meses na Receita Federal.
A emissão continuará a ser feita pelas agências do
Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios.
Mas ao invés de esperar até 15 dias pelo documento, a
impressão será feita na hora.
Ainda será definido também como será feita a
remuneração desses agentes. Segundo a Receita, o novo
serviço será gratuito ou com um custo menor que o atual.
Hoje, há uma taxa de serviço no valor de R$ 5,50, cobrada a
título de custo do atendimento, emissão e postagem de
documentos.
"O sistema está sendo desenvolvido. Não está decidido
ainda se será pago", disse o secretário-adjunto da Receita,
Otacílio Cartaxo.
A Receita também vai oferecer pela internet um serviço
para atualização dos dados cadastrais do contribuinte inscrito
no CPF, sem que seja necessário procurar um posto do órgão
ou uma agência conveniada, o "WebService". "O objetivo é
permitir a retificação de dados cadastrais pela internet",
afirmou.
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