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 Exercícios Texto Jornalístico 3 - Reportagem  
 
Torcedora relata encontro com Júlio César em feira no Rio 
‘Ele passou duas horas atendendo a todos os fãs’, conta Flávia Athayde 
 
RIO - Este seria um domingo normal na vida da família Athayde. Flávia e Rodrigo planejaram 
levar os filhos Guilherme, de seis anos, e Bernardo, de oito anos, no aniversário de um amigo das 
crianças na fazendinha do condomínio Novo Leblon, na Barra da Tijuca. Eis que observam um 
pequeno grupo cercando um homem, ninguém menos que Júlio César, que no dia anterior fora 
alçado a herói da partida após defender dois pênaltis no mata-mata contra o Chile, classificando a 
seleção brasileira para as quartas de final. 
— Somos muito fãs da seleção. Fomos à Granja Comary assistir aos treinos, mas não 
conseguimos fotos com ninguém. E logo na feira onde vamos todos os domingos esbarramos 
com o Júlio César — conta Flávia. — Ele estava acompanhado da família, sem seguranças, tinha 
acabado de descer para comer pastel e caldo de cana e foi muito solícito. Os moradores tentaram 
afastar as pessoas, mas ele disse que queria atender a todos, e permaneceu duas horas tirando 
fotos e dando autógrafos. 
A família de Susana Werner, que é casada com o goleiro há 13 anos, mora no condomínio onde o 
jogador escolheu passar seu dia de folga um dia antes de voltar a se apresentar à seleção para 
começar a se preparar para enfrentar a Colômbia na próxima sexta-feira, em Fortaleza. 
— Todos parabenizaram a atuação dele e alguns comentaram a superação; ele agradeceu muito. 
Muita gente vinha duvidando dele e ele conseguiu provar que está bem — comenta a corretora de 
imóveis, aproveitando para dar um palpite sobre a final da Copa. — Quero ver Brasil x Holanda 
para vingar a nossa desclassificação na Copa passada. 
 
Já Susana, usou as redes sociais para noticiar a tietagem. “Será que ele vai conseguir comer 
pastel e caldo de cana?”, escreveu ela, em sua conta no Instagram, enquanto observada seu 
marido ser cultuado pelos torcedores. 

Michele Miranda 
 

 
Presidente da Ucrânia pede à Russia que fortaleça controle na fronteira 
País quer impedir a entrada de militantes e armas, após combates terem interrompido a 
trégua 
 
KIEV — O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, pediu ao presidente da Rússia, Vladimir 
Putin, neste domingo, para fortalecer o controle sobre as suas fronteiras para impedir a entrada 
de militantes e armas na Ucrânia, após combates terem interrompido a trégua no país. 
O cessar-fogo, declarado por Poroshenko em 20 de junho para permitir negociações de paz com 
os rebeldes pró-Rússia, expira na segunda-feira, prazo também definido pelos líderes da União 
Europeia, que estão considerando novas sanções contra a Rússia. 
A declaração foi feita depois de uma conversa telefônica de quatro vias entre os líderes da 
Ucrânia e da Rússia, o presidente francês, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela 
Merkel, disse um comunicado do gabinete de Poroshenko. 
"A Ucrânia apelou ao Presidente da Rússia para reforçar o controle sobre o lado russo da 
fronteira, a fim de impedir a entrada na Ucrânia de militantes e mercenários e o fornecimento de 
armas e veículos blindados", disse. 
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Os quatro líderes concordaram em conversar novamente na segunda-feira. 
A Guarda Nacional da Ucrânia disse que rebeldes atacaram com tanques e morteiros um posto 
de controle perto do reduto separatista da Slaviansk, cerca de 100 km da fronteira com a Rússia. 
Neste fim de semana, cinco militares ucranianos morreram e pelo menos 12 ficaram feridos nas 
últimas horas em combates com os separatistas pró-Rússia no Leste da Ucrânia, segundo o 
serviço de imprensa da “operação antiterrorista” lançada pelas autoridades de Kiev imprensa. 
— Os guerrilheiros dispararam repetidamente contra um posto de controle perto Slaviansk. Como 
resultado, três soldados foram mortos e outros quatro ficaram feridos — informou o porta-voz da 
operação, Alexei Dmitrashkovski, acrescentando depois que um grupo de insurgentes matou dois 
soldados e feriu oito em Luhansk. 
Mais cedo, o coordenador do grupo ucraniano “Resistência Informativa”, Dmitri Timchuk, informou 
que o aeródromo de Kramatorsk foi metralhado em duas ocasiões. Ele também denunciou 
ataques de separatistas contra dois posto de controle do Exército, perto de Slaviansk e de 
Biriukovo. Não houve vítimas fatais entre os militares, segundo o ativista. 
O ministro da Defesa da autoproclamada República Popular da Donetsk, Igor Strelkov, declarou 
no sábado que os separatistas não vão obedecer ao cessar-fogo até que o Exército se retire de 
suas posições atuais e pare de trazer armas e munições a zona de combate. 
A libertação dos observadores da OSCE (Organização para a Segurança e Cooperação na 
Europa), divulgada no sábado, foi uma das demandas específicas da Ucrânia e da União 
Europeia para a Rússia. 

O Globo / Com agências internacionais 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DA REPORTAGEM 

 É o texto jornalístico elaborado a partir de um fato presenciado pelo repórter que se 
desloca ao local. 

 Integra, normalmente, falas das personagens intervenientes; 

 Tem como finalidade principal dar a conhecer, informar; 

 Pode incluir passagens emotivas ou poéticas, assim como comentários pessoais do 
repórter; a originalidade do seu ponto de vista é muito importante, ele relata aquilo que 
ouve, vê e sente; 

 A linguagem é normalmente corrente, mas apresenta, com frequência, preocupações 
estilísticas; 

 É um texto jornalístico de autor, ou seja, é assinado. 

 Qual a diferença entre notícia e reportagem?  

 A primeira informa fatos de maneira mais objetiva e aponta as razões e efeitos. A segunda 
vai mais a fundo, faz investigações, tece comentários, levanta questões, discute, 
argumenta. 

 
 
ESTRUTURA DA REPORTAGEM 

 Por norma a reportagem é um texto jornalístico longo. Assim, para captar a atenção do 
leitor e quebrar a monotonia textual e gráfica, apresenta: 

 Um título/Manchete 

 Uma entrada (lead) 
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  Parágrafo inicial destacado graficamente, que funciona como um resumo ou como 
apresentação do assunto; 

 O corpo-uma reportagem engloba sempre uma notícia, pormenorizando-a.(Este tipo de 
texto implica a deslocação ao local do acontecimento para entrevistar, observar e relatar 
aquilo que ouve, vê e sente.) 

 Subtítulos orientadores da leitura; 

 Fotografias que ilustram e complementam a informação 
 
 
Exercícios 
 
1. Aponte nos textos a diferença entre Notícia e Reportagem. 
 
 
2. Qual o objetivo principal da reportagem? 
 
 
3. Identifique o tema presente nos textos jornalísticos. 
 
 
4. Em qual dos dois textos podemos perceber maior imparcialidade? Justifique 
 
 
5. Em qual texto há menor objetividade? Justifique. 
 
 
6. Identifique no texto 1 a estrutura 
 


