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Manchete: compõe-se de frases curtas e objetivas; apresenta-se em
letras de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor para o
que se quer comunicar.

Título auxiliar: complementa o título principal, isto é, a manchete, com o
objetivo de aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da notícia ou
reportagem.
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Lide: constitui o primeiro parágrafo, que apresenta, de forma resumida,
aspectos relevantes da informação sobre a qual a reportagem ou notícia
versa, respondendo a questões como: O quê? Quem? Quando? Como?
Onde? Por quê?

Corpo da reportagem: consiste no texto desenvolvido, com a
apresentação mais pormenorizada dos pontos relevantes ao assunto
tratado.
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Observe um fragmento de reportagem feita sobre um trabalho de Fernanda
Montenegro no cinema internacional:

Na hora em que o diretor de filmes como Quatro casamentos e um funeral, O
sorriso de Monalisa e Harry Potter e o cálice de fogo telefonou chamando-a
para sua adaptação cinematográfica do livro O amor nos tempos do cólera, de
Gabriel García Márquez, ela lhe perguntou: – Por que não uma colombiana?
Newell insistiu: – Eu quero seus olhos. Venha para cá fazer o filme comigo.

O Globo, 22 dez. 2007.
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Para que a informação seja o mais completa e objetiva
possível, o jornalista deve elaborar uma investigação
exaustiva, durante a qual procurará resumir dados e
testemunhos de outras pessoas. Na reportagem costumam-
se integrar várias formas discursivas, em especial a
descrição, a narração e a entrevista.
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“O projeto determina que as medidas protetivas serão
registradas em um banco de dados do Conselho Nacional de
Justiça, que pode ser acessado pelo Ministério Público, pela
Defensoria Pública e órgãos de segurança pública e
assistência social, para garantir a fiscalização e efetividade da
proteção.

Há, por outro lado, quem veja a mudança com bons olhos.”
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ZAREMBA, Júlia. Projeto que permite a policiais conceder medida
protetiva a vítima de violência é alvo de críticas.

Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/projeto-que-permite-a-
policiais-conceder-medida-protetiva-a-vitima-de-violencia-e-alvo-de
criticas.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=topicos?cm
pid=tópicos. Acesso em: 28 abr. 2019.
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