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Cartilha para redação de notas informativas para 

promoção de direitos no blog Cultura e Saúde 

 

O objetivo do projeto Comunicação, Saúde e Mídia é promover o 

acesso a informações sobre direitos sociais e práticas culturais de 

cuidados com a saúde. Para tanto, é preciso chamar a atenção de 

nossos leitores nas redes sociais para o tema noticiado e a sua 

relevância, facilitando a compreensão do leitor e o estimulando a ler 

mais sobre o assunto (a referida reportagem que trata de fatos 

relacionados a direitos).  

A redação informativa possui um formato específico e deve prezar 

pela objetividade. Abaixo, estão algumas dicas que podem auxiliar na 

redação das notas. 

 Leia a notícia e identifique para qual aspecto deve ser dado maior 

destaque, quem são os sujeitos de direitos envolvidos (ex: 

trabalhadores rurais, mulheres, crianças, refugiados, população em 

geral, etc). Devemos priorizar sempre os sujeitos, ao invés de 

instituições. Se a notícia tem como objeto uma pesquisa de uma 

instituição, deve-se enfatizar em que os resultados aferidos 

impactam a vida das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. 

Ex: As meninas brasileiras encontram menos oportunidades, seus interesses 

estão sub-representados na política, há mais possibilidades de sofrerem 

violência e de se tornarem mães em idade precoce. Esses e outros fatores 

colocam o país no 102º lugar no ranking elaborado pela organização não 

governamental Save the Children que pesquisou indicadores de 144 países. 

O Brasil está atrás da Guatemala e de Honduras, conforme noticiou o jornal 

O Globo, em 12/10/16.  

Em: https://culturaesaude.wordpress.com/2016/10/12/brasil-o-pior-pais-

na-america-do-sul-para-as-meninas/ 

 

 É no primeiro parágrafo onde devem estar as informações mais 

importantes: o quê, quem, quando, onde, como e por que; 

 

 A frase inicial deve ser clara, objetiva e impactante. A partir daí deve-

se buscar fundamentá-la.  

 

 O título do post é muito importante para chamar os leitores, como é 

compartilhado no FB e no twitter, não deve ser muito curto, deve 

poder transmitir informação sobre o que se trata a nota, mas não 

https://culturaesaude.wordpress.com/2016/10/12/brasil-o-pior-pais-na-america-do-sul-para-as-meninas/
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deve ser longo, no máximo 140 caracteres com espaço. O ideal é ter 

30/60 caracteres com espaço.  

 

 

 Distribuição da informação ao longo do texto: 

Informação mais relevante 

 

Informação menos relevante, porém necessária 

 Ao longo do texto é preciso cultivar a coesão, isto é, conectar a ideia 

do parágrafo anterior a do seguinte. Na internet, os parágrafos não 

devem ser longos, portanto, é comum que uma mesma ideia seja 

desenvolvida em mais de um parágrafo.  

 

 É preciso atentar ao ritmo da leitura e se as informações estão se 

conectando. Uma boa técnica é ler em voz alta para si o texto recém-

escrito.  

 

 Vale lembrar que trabalhamos com fontes de notícias, então, 

sempre ao final do primeiro parágrafo deve estar indicada a 

origem da informação.  

Ex: conforme noticiou o jornal O Globo, em 12/10/16.  

 

 Sempre coloque o link para a fonte da notícia e a temas relacionados 

(outros posts do blog, por exemplo) ao final em destaque. Ex: Leia 

mais: link ou Saiba mais, veja também, etc. 

 

 A nota deve ter no máximo 1250 caracteres com espaços 

 

ORIENTAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

Compartilhe as publicações do blog Cultura e Saúde nas redes sociais. No 

Facebook, além de quem já acompanha as publicações por meio da fan 

page , seus amigos também poderão ver o que tem sido publicado; 

Convide amigos para seguir o blog, curtir a página no facebook e seguir no 

twitter o @Culturasaude. 

 


