"Ao pensar para quem deixar o dinheiro, as memórias têm um papel
importante”, contou Elizabeth ao Kölner Stadt-Anzeiger, ao ser questionada sobre
a decisão. A viúva que nasceu em Colônia, assim como o marido, disse ainda
que o casal nunca esqueceu a cidade.
Aula
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A Notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso diaa-dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se,
portanto de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento
real, veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios
televisivos, rádio, internet, dentre outros.
Para aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos quanto aos aspectos
do gênero Notícia, enfatizaremos sobre os elementos que a compõem:
Manchete ou título principal – Geralmente apresenta-se de forma bem
evidente, com objetivo de despertar a atenção do leitor.
Título auxiliar – Funciona como um complemento do principal,
acrescentando-lhe algumas informações, de modo a torná-lo ainda mais atrativo.

Em Colônia, Elizabeth conheceu Arnulf Reichert, um judeu que vivia na
clandestinidade escondido do regime nazista, em 1944. Depois de sobreviver ao
holocausto, o casal decidiu deixar a Alemanha e migrou inicialmente para Israel
e depois para os Estados Unidos.
No novo país, Elizabeth trabalhou como cabelereira e seu marido assumiu
um cargo numa empresa especializada no comércio de animais de estimação e
rações. Poucos anos depois, Arnulf resolveu investir em um negócio próprio.
Nos Estados Unidos, o casal fez fortuna. Como não tiveram filhos, eles
decidiram doar sua herança ao zoológico. Após a morte do marido em 1998,
Elizabeth decidiu seguir com os planos do casal.
Essa não foi a primeira vez que o casal presentou o zoológico. Em 1954,
eles doaram uma tartaruga para o local.
Fonte: http://www.dw.com exibido em 01/09/2017

Lide (do inglês lead) - Corresponde ao primeiro parágrafo, e normalmente
sintetiza os traços peculiares condizentes ao fato, procurando se ater aos traços
básicos relacionados às seguintes questões: Quem? Onde? O que? Como?
Quando? Por quê?
Corpo da notícia – Relaciona-se à informação propriamente dita, de uma
forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados.
Diante do que foi exposto, uma característica importante da linguagem
jornalística é exatamente a veracidade em relação aos fatos divulgados,
predominando o caráter objetivo do discurso.
Veja o exemplo abaixo:

Viúva americana doa fortuna ao
zoológico de Colônia
Zoológico receberá herança de 22 milhões de dólares
Uma viúva americana decidiu doar sua fortuna, avaliada em 22 milhões de
dólares, ao zoológico de Colônia, na Alemanha. A cidade no oeste alemão, além
de ser o local de nascimento de Elizabeth Reichert, de 93 anos, foi também onde
ela conheceu o marido, durante a Segunda Guerra Mundial.

01. Faça em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula.
02. O texto apresentado possui a estrutura de uma notícia? Explique.
03. Uma notícia sempre busca responder as questões: Quem? Onde? O que?
Como? Quando? Por quê?. No texto apresentado nós encontramos as
respostas para estas perguntas? Explique buscando respondê-las.
04. No texto há uma fala da viúva. Qual é e como podemos identificá-la?
05. Algumas notícias podem conter informações sobre coisas que algumas
pessoas não conhecem, por isso precisam buscar a informação em outras
fontes. Diga o que você sabe sobre o “regime nazista” e o “holocausto”.
06. Essa informação é importante para entendermos melhor o texto? Explique.

PRODUÇÃO TEXTUAL:

07. Imagine que irá acontecer algum evento importante em sua escola. Esse
evento foi idealizado pelos alunos e auxiliado pelos professores. Você seria um
repórter que irá informar toda a comunidade sobre o evento.
Sendo assim, crie sua notícia, não se esquecendo de como uma notícia deve
ser. Sua estrutura e características.

