O lead
 Todo lead tem de se preocupar em apresentar dois elementos principais que
constituem a 1ª e a 2ª partes do primeiro parágrafo:
1º) o fato em si: que deve estar na 1ª frase, com o máximo de informações possível.
2º) principais causas e conseqüências: o que gerou o fato e seus desdobramentos.
Duzentos mil hectares de floresta amazônica foram queimados pela
Companhia Madeireira Yakisoba, no município de Tailândia (PA), na margem
esquerda do Rio Negro, informou ontem o Ministério do Meio Ambiente. // O
desmatamento foi identificado por imagens de satélite pelo Sistema de Vigilância da
Amazônia (SISVAM) que acionou o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA).
A madeireira tinha planos de plantar eucaliptos e criar gado, mas foi autuada em
flagrante e os proprietários podem pegar até um ano de prisão, segundo informa a
assessoria jurídica do Ibama.
 O lead responde todas as perguntas (o que, quem, quando, como, onde e por
que) apresentando apenas:
FATO EM SI + CAUSAS + CONSEQÜÊNCIAS
A primeira frase do lead é, geralmente, maior que as demais, como no nosso
exemplo. Esta é uma forma de fazer com a primeira frase não repita o título. Então,
podemos sempre escrevê-la mais longa, colocando os principais tópicos: o quê,
quem, onde e quando. As frases seguintes do lead podem ser mais curtas e
respondem os outros tópicos: como, por que e para que. É claro que o lugar de
cada um deles é a importância, mas no geral, estas são as principais perguntas.
(o que) Duzentos mil hectares de floresta amazônica foram queimados pela (quem)
Companhia Madeireira Yakisoba, (onde) em sua propriedade no município de
Tailândia (PA), na margem esquerda do Rio Negro, (quando) informou ontem o
Ministério do Meio Ambiente (1ª frase bem longa). (como) O desmatamento foi
identificado por imagens de satélite pelo Sistema de Vigilância da Amazônia
(SISVAM) que acionou o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA). (por que) A
madeireira tinha planos de plantar eucaliptos e criar gado, mas foi autuada em
flagrante e os proprietários podem pegar até um ano de prisão, segundo informa a
assessoria jurídica do Ibama.
Cada informação do lead é transmitida em linhas gerais pois será ampliada e
detalhada nos parágrafos posteriores. É bom lembrar que cada ponto do lead
fornecerá um tópico frasal:
• A empresa pretendia plantar eucaliptos no lugar (tópico do 2º par.)
• O desmatamento foi identificado por imagens de satélite (tópico do 3º par.)
• O Ibama flagrou a madeireira na manhã de ontem (tópico do quarto par.)

Cada tópico frasal, lembre-se, introduz o novo parágrafo que deverá tratar temas
relacionados ao tópico frasal.
Após a construção do lead, o segundo parágrafo sempre vai retomar o assunto
central gerador da matéria. Na notícia do nosso exemplo seria assim:
A empresa pretendia plantar eucaliptos no lugar. De acordo com um
funcionário que não quis se identificar, o trabalho de queimada das árvores nativas
começou há dois meses. Os duzentos hectares de mata queimada são do tamanho
de 20 campos de futebol. No flagrante dado pelo Ibama, não foram encontrados
responsáveis legais pela Madeireira Yakisoba. Apenas funcionários estavam nas
instalações e não sabiam do paradeiro dos proprietários da empresa, os vietnamitas
Ling Chi Pon e Dan Chi Chum.
Do terceiro parágrafo, em diante, devem ser apresentadas as causas ou
conseqüências mais importantes, em ordem decrescente:
O desmatamento foi identificado por imagens de satélite (todos os fatos relacionados à captação das imagens, quem captou, quem transmitiu ao Ibama, etc...)
O Ibama flagrou a madeireira na manhã de ontem. (todo o desenrolar da ação do
Ibama, quais as penalidades, como é o processo, se os caras vão ser presos ou
não, etc...)
 Uma boa matéria, tamanho ideal de notícia, deve ter quatro parágrafos que
tenham uma média de seis linhas de texto cada um. Parágrafos curtos dão
impressão de texto pobre. Parágrafos muito longos dão a sensação de texto
confuso.
 Não se esqueça de buscar as regras de redação para escrever siglas, números,
horas, medidas, etc.
 Escreva com clareza e vá direto ao assunto, sem rodeios. Notícia de jornal dá o
assunto de prima e vai detalhando aos poucos.
Exercício de hoje:
A partir de uma notícia de jornal (pode-se utilizar a biblioteca), identificar os tópicos
frasais do texto e conferir se eles seguem uma ordem de importância (dos mais p/ o
menos) e a estrutura da pirâmide invertida.
LEAD

Tópicos: dos fatos mais
importantes aos menos
importantes ou interessantes

