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Olá, meus queridos alunos! Estamos trabalhando e revendo o gênero notícia. Portanto, vamos treinar uma 
produção textual sobre esse gênero. Tudo bem? Vamos lá! 

1- Leia a teoria sobre a “notícia”, nas páginas 85 e 91 do Livro de Produção de Textos; 

2- Elabore uma notícia com o título abaixo: 

Casos de covid-19 aumentam em Uberlândia e o isolamento diminui 

3- Siga as instruções abaixo: 

A- O título já foi fornecido, porém você pode fornecer um sub-título (olho), que não é obrigatório, mas conta 
para o limite de linhas, bem como o título. Se você for fornecer o olho, ele deverá ser posto abaixo do 
título, de forma centralizada; 

B- Para a construção do lide (1º §), use as seguintes informações: 

1º- Fato (o quê?) – Uberlândia totaliza 2.139 infectados pelo vírus, com 36 mortes e o fluxo de pessoas 
continua alto; 

2º- Agente (quem?) – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS); 

3º- Local (onde?) – Uberlândia; 

4º- Época (quando?) – Dia 07/06 

C- Para os demais parágrafos, você deverá desenvolver (não precisa ser nessa ordem): 

1º- Detalhamento do fato: podem ser pesquisadas outras informações na internet, como perfil dos 
pacientes, casos mais visíveis (políticos, pessoas famosas, etc.), estabelecimentos que podem ficar 
abertos, algum estabelecimento que não poderia abrir e foi detectado pelos fiscais (na internet há casos 
assim); 

2º- Pelo menos um depoimento de uma autoridade do assunto: médico, secretário de saúde (o nome 
dele é Gladstone Rodrigues da Cunha Filho), um médico (pode criar o nome dele); 

3º- Mais dados e informações sobre a questão. Veja outros dados que poderão ser usados (são dados 
reais): 

- Em 29 de maio o município contabilizava 1.032 casos; 
- Os casos suspeitos chegam a 3.202; 
- 441 pacientes se recuperaram da doença e outros 6.801 foram descartados após o resultado negativo 
dos testes. 
- Caso queira, outros dados podem ser pesquisados e utilizados. 
4º- Comentário a respeito da questão, ou seja, informações para serem comentadas: 

- Prefeito decreta mudanças na abertura do comércio: segunda à sexta-feira de 8 às 18 horas e fechado 
aos sábados e domingos; 
- Possibilidade de rever a reabertura do comércio; 
- Possibilidade de um lockdown no município. 

D- Utilize a 3ª pessoa do singular, ou seja, não use “nós”, “nosso”, “entrevistamos”, “sabemos”, etc. Essas 
formas podem ser usadas apenas na fala de uma pessoa, a qual deve atender o discurso direto para as 
notícias; 

E- A linguagem é objetiva e impessoal. 

4- O corpo da notícia deverá ter entre 4 a 6 parágrafos ; 

5- Mínimo de linhas: 25. 

 

Bom trabalho! 


