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1. REDAÇÃO DO "LEAD" 
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TÉCNICAS DE REDAÇflO DO "LEAD" 

1. LEAD INTEGRAL - 3Q + CO + PQ ' 

"Estudantes mineiros prometem, para a tarde 

de hoje, novos atos de protestos nas ruas 

de Belo Horizonte. Além de passeatas, os 

líderes universitários pretendem realizar 

comícios para "denunciar as violências po- 

liciais" e "conclamar o povo à derrubada da 

ditadura". 

2. FLASHE - 3Q 

"Estudantes mineiros prometem novos atos de 

protesto para a tarde de hoje". 
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2. TIPOS DE ”LEAD" 



1. LEAD-RESUMO 

UM MORTO NA AGITAÇflO DE GOIÁG 

Um homem não identificado, aparentar, o o 

anos, foi morto ontem cm Goiânia, atiug:.- 

do por uma bala na cabeça, euando a r>cl:**- 

cia tentava conter três mil estucur.tou. 

Apos se concentrarem durante uma hora o 

meia na Praça do Bandeirante, no centro 

da capital goiana, os estudantes desfila- 
* 

ram pelas ruas da cidade, numa passeata 

de protesto contra os iucide.otcs do res- 

taurante Calabouço, no Rio. 

(Jornal da Tarde) 
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2 • ^AD-iJSAMÃTICO 

i:’: 0 dezenas de feridos 

I ..or; zonte - Violentos choques entre es 

tudantes e militares se registraram ontem 

na capital mineira, por volta das 20 horas, 

- ‘-meo feridos dezenas de pessoas, algumas 

cm estado que inspira cuidados. Conforme 

programaram, os estudantes sairam as ruas 

em sinal de protesto contra a morte de seu 

colega Edson Luis. 

(Oltima Hora) 
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3. IZAD-CITAÇAO 

I EXÍRCITO OCUPA O RIO 

"Como comandante do I Exercito, atendendo a 

solicitação do ministro da Justiça, assumi 

o controle da cidade do Rio de Janeiro, que 

desde as ultimas horas da tarde vem sendo 

assolada per uma horda de subversivos” 

cem estas palavras, o general José Horãcio 

da Cunha Garcia, comandante do I Exercito, 

anunciou ã população que as tropas sob seu 

comando, em ação conjunta com a Marinha e a 

Aeronáutica, tinham iniciado a ocupação mi- 

litar da Guanabara. A medida extrema, ado- 

tada com plena aprovação do presidente da 

Republica, seguiu-se a violentos conflitos 

em todo o Rio, durante os quais, em muitas 

oportunidades, a Policia Militar esteve em 

inferioridade. 

(0 Estado de São Paulo) 



4. LEAP-INTERROGAÇÃO 

E O CASAMENTO DO ROBERTO? 

Roberto Carlos jã casou ou ainda vai casar? 

O casamento foi na Inglaterra, durante sua 

ultima viagem à Europa, ou sera no Consula- 

do Britânico? Se ainda não casou, quando 

rã o casamento? 

E a casa? Já comprou, afirmam alguns colu- 

nistas. Não comprou, afirma o irmão da noi- 

va, Cleonice Rossi. E se comprou ou vai com 

prar, serã mesmo no Morumbi, como andam di- 

zendo? 

Perguntas como essas são feitas diariamente 

por todas as fãs de Roberto Carlos. 

Ha muitos boatos, mas as respostas ninguém 

sabe dar com certeza. 

(Jornal da Tarde) 



5. LEAP-CONTRASTE 

SÃO PAULO TRANQUILO, CONFLITOS NO RIO 

Enquanto em São Paulo a passeata des cstu 

dantes - com apoio dos intelectuais, ar 

tistas, jornalistas e alguns professores 

dc protesto pela morte de Edson Luis 

Souto se realizava pacificamente, na Guu.-. 

bara* Belo Horizonte e GoiSr.ia as r.anifcs 

taçoes foram marcadas por violência, veri- 

ficando-se uma morte na capitai de Goiás. 

No Rio o governador Negrão pediu ajuda ao 

I Exercito, depois de sua PM ter perdido o 

controle da situação;, há 13 feridos. 

(Folha de São Paulo) 
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r». le/.p-uescritivo 

UMA PASSEATA, TIROS, E EIS O MENINO MORTO 

i.va up simples protesto de estudantes con- 

r'- c demora nas obras do restaurante do Ca 

-<\.>ouço, no Rio. Chegou a polícia e foi re- 

cebida por barricadas, paus e pedras. 

i3 horas e, ce repente, alguém começou 

a—disparar rajadas’ de metralhadoras. Tres~ 

estudantes ficaram estendidos no chio; en- ‘ 

tre cies Edson Luis Souto, de 16 anos, es- [ 

tava morto. Agora ha uma crise estudantil: 

o corpo ficou exposto na Assembléia Legis- 

lativa, o enterro, novas passeatas, comí- 
# ^ '4 » 

cios e reuniões serão feitas hoje. 

(Jornal da Tarde) 



3. VALORIZAÇÃO DO ÂNGULO PRINCIPAL N< 

ii LEAD 
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i. lead-tradicional 

(formula ultra-direta - 3Q+C0+PQ) 

0 marginal Zequinha matou, ontem, na equi- 

na da rua Augusta com Paulista, o ccmerci 

rio João de Deus, com 38 facadas nc corco 

Joao foi assassinado ao lado de sua narnvra- 

da, quando tentava reagir ao assalte de Ze- 

quinha, que queria roubar-lhe a carteira, 

onde existiam NCr$ 60,00. 

(cadernos de Jornalismo JB - !í? l) 

u. 
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2. valorizacAo do quem j 

Agente Ativo . . . 

0 Bandixio da Luz Vermelha matou, com 3 6 

facadas, ontem, r.Q esquina da rua Augusta 

com Paulista, o comerciario João da Deus 

quando este reagiu ao assalto de que era 

vítima. 

Agente passivo 

0 ex-governador Carlos Lacerda foi assas- 

sinado, com 38 facadas, ontem, pelo margi- 

nal Zequinha... 
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3. VALOICZACÁQ DO QUANDO 

Cinco minutos apos 

nal Zequinha matou, 

ciãrio João de Deus 

sair da cadeia, o margi- 

com 38 facadas, o concr 

Duas horas apos o seu casamento, o comcrciã 

rio João dc Deus foi assa^.-inado, com 38 fa 

cadas, pelo marginal Zequinha... 
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4. VALORIZAÇÃO DQ ONDE 

Na porta da Chefatura de Polícia, com 33 

facadas, o marginal Zequinha matou o comer 

ciãrio Joao de Deus... 

. 
í 

No interior da igreja de Sao Judas, o Co- | 

merciário João de Deus suicidou-se, ontem, 

com um tiro no peito... 



6. VALORIZAÇÃO DO POR QUE 

Ao participar de uma passeata estudantil 

contra o governo, o ner.or Jcse Luis, co 14 

anos, foi assassinado ontem na Guanabara... 
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