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1. APRESENTAÇÃO 

Caros amigos e amigas jornalistas,  

O Sigma-Múndi nunca foi somente uma simulação. Deste projeto, vivo há décadas e 

vitorioso em seu objetivo, já saíram grandes advogados, cientistas políticos, empresários, 

professores, pesquisadores e comunicadores. 

O Sigma-Múndi está entre os maiores projetos extracurriculares de um dos maiores 

colégios do Distrito Federal. Desta forma, seria incômodo projetá-lo como uma brincadeira. E 

se nos comitês modelo ONU, nas casas legislativas e no Poder Judiciário a simulação se torna 

real, primeiro no imaginário do estudante, e depois concretamente, na Agência de Comunicação 

não seria diferente.  

É uma grande responsabilidade se dizer jornalista. Não contar mais histórias delirantes 

em crônicas, contos e poemas. Também deixar de lado o anacrônico e atarracado gênero 

dissertativo argumentativo, tão importante nos vestibulares. Observar, apurar, relatar e, assim, 

mudar os rumos de um comitê. É para isto que vocês estão aqui.  

Seguindo o rigor dos fatos, o jornalista não quer mudar o mundo, mas apontar as 

verdades. Apesar disso, vale lembrar que a verdade absoluta é uma comodidade muito rara e 

perigosa que vocês jamais terão.  

Em 2022, ano eleitoral, em contexto tão polarizado quanto o brasileiro, há uma grande 

responsabilidade em se dizer jornalista. Palavras e atos de quem tem muito poder em mãos 

colocaram o jornalismo em posição dramática nos últimos anos.  

O motivo é simples. O bom jornalismo está calcado em três pilares: isenção, correção e 

agilidade. Sem esses pilares, não há jornalismo, não há credibilidade, não há público que se 

interesse por eles. Cabe às senhoras e senhores recuperar, nesta consagrada, e quase sagrada, 

simulação, o que de melhor a imprensa carrega: uma boa história. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A Imprensa é o comitê responsável por cobrir todo o evento do Sigma-Múndi. Nossa 

equipe ficará presente nas reuniões da simulação para cobrir os acompanhamentos e o 

desenvolvimento dos debates. Além disso, os jornalistas também podem realizar entrevistas 

com os participantes dos comitês e coletivas de imprensa para apurar informações.  

Assim, nosso trabalho é apresentar a realidade de dentro para fora dos debates, 

explicando os acontecimentos importantes, as resoluções e as crises. Mantendo o público 

noticiado, cumprimos nosso dever como imprensa, que é o de informar. 



O grupo de jornalistas será separado em quatro áreas, que juntas irão produzir notícias 

e conteúdos para enriquecer o Sigma-Múndi 2022. A divisão em questão será para os núcleos 

de reportagem, televisão, redes sociais e crises. No decorrer do guia cada setor será 

aprofundado. 

3. MANUAL DE REDAÇÃO 

 No trabalho jornalístico, existem noções básicas para o funcionamento de uma redação. 

Alguns dos pontos e termos importantes para o trabalho são os seguintes: 

3.1. O Texto 

O texto jornalístico segue um padrão diferente dos demais. Isto é, tem uma estrutura 

especial. No caso, chamamos de pirâmide invertida. Não é o único modo de se escrever, porém 

é muito popular por conta de sua ordem de assuntos. Nela, as partes do texto são colocadas da 

mais importante para a menos importante, de forma que o leitor entenda logo no início o que 

vem por aí. 

 

 

3.2. Lead 

O lead é a parte mais importante do texto. É lá que se reúne as informações essenciais 

da notícia, ou seja, no primeiro parágrafo. O lead costuma responder: “O quê?”; “Quando?”; 

“Como?”; “Quem?”; “Onde?” e “Por quê?”. 

3.3. Valor-notícia 

Toda notícia é um fato, porém nem todo fato é notícia. Para isso, considera-se o valor 

notícia. Também chamado de “fatores de interesse da notícia”. O valor-notícia é um conjunto 

de características observadas pelo jornalista que determina a relevância de um fato na hora de 

usá-lo ou descartá-lo. Entre esses valores temos, por exemplo, a atualidade da história, a 



proximidade com os leitores, de forma que os comova, a notoriedade das pessoas envolvidas e 

a intensidade do acontecimento e de seus desdobramentos. Esta observação é importante, pois 

um maior ou menor interesse na notícia tem como consequência uma menor ou maior audiência. 

3.4. Deadline 

É o prazo estipulado para a entrega dos trabalhos. É de extrema importância que estes 

horários sejam cumpridos, já que a imprensa segue prazos para edição e formatação de 

reportagens. O jornalista que perde o Deadline pode comprometer outras atividades do grupo, 

por isso é essencial que este ponto seja respeitado. 

3.5. Apuração 

O jornalista tem um compromisso com a verdade. Apurar significa confirmar as 

informações para que elas sejam verdadeiras e passadas da maneira correta para o público. Para 

um trabalho bem-feito, a apuração deve ser feita da mesma forma. A principal forma de apurar 

é fazendo perguntas. Jornalistas são, por natureza, alguém curioso e atento. 

3.6. Título 

O título é a parte que chama a atenção do leitor. Na maioria das vezes acompanha um 

subtítulo (que chamamos também de “sutiã”) para complementar o título. Todo texto precisa 

do título para emplacar, então é uma parte que merece capricho. 

3.7. Objetividade nas palavras 

Nem todos param para ler o texto, menos ainda um que dá muitas voltas. Para evitar 

isso, o jornalista precisa ir direto ao ponto e apresentar os fatos sem rodeios. 

4. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

O jornalismo não se restringe somente ao papel e caneta para escrever suas matérias, 

ou, na atualidade, os computadores, tablets e celulares. O profissional atua em diversas áreas e 

editorias. Desta forma, no Sigma-Múndi os participantes da Imprensa irão trabalhar na frente 

de reportagem, televisão, redes sociais e crises. 

4.1. Reportagem 

A equipe de reportagem faz a linha de frente na apuração das notícias. São os jornalistas 

que entram nos comitês, escutam, avaliam e relatam para um público heterogêneo quais os 

principais fatos se passaram nas últimas horas. No Sigma-Múndi deste ano, os jornalistas terão 

mais um desafio: alimentar o Blog do Jornal, produzir um jornal impresso e uma revista com 

pautas especiais. Faz-se necessário, portanto, certo afinco com a escrita e leitura. 

4.2. Televisão 

O núcleo de televisão será responsável por estruturar e gravar um telejornal diário. Para 

isso, os jornalistas que participarem dessa área terão a oportunidade de trabalhar com pautas 



quentes e frias, fazer entrevistas, preparar reportagens gravadas, entre outras atividades. Os 

jornalistas do núcleo televisivo poderão transitar entre ser repórter e âncora ou escolher por 

ficar atrás das câmeras e conhecer um pouco mais sobre equipamentos e edição de projetos 

audiovisuais. 

4.3. Redes sociais 

As redes sociais, principalmente na imprensa, estão relacionadas ao imediatismo dos 

acontecimentos. Por isso, um bom profissional da área percebe os momentos certos de postar 

sobre determinados assuntos, além de diversificar os tipos de publicações (exemplo: os reels, 

feed e stories do Instagram). Além disso, o publicitário precisa conhecer seu público-alvo para 

criar a identidade visual da marca nas redes e interagir bem com seus consumidores. 

4.4. Crises 

O núcleo de crises tem como principal função a cobertura, idealização, realização e 

planejamento de crises nos diversos comitês do Sigma-Múndi. Com base nisso, é necessário 

que o jornalista esteja antenado com o que está acontecendo no comitê ao qual foi designado, 

pois assim é possível a realização de crises pertinentes, que irão mudar totalmente o rumo das 

discussões. Além disso, os jornalistas desse setor trabalharão bastante com sua capacidade 

criativa, com o intuito de instaurar, na medida do possível, o caos para agilizar o trabalho dos 

diversos comitês.  

5. VEÍCULOS DE IMPRENSA 

Assim como os delegados dos outros comitês, os jornalistas da Imprensa irão 

representar alguma entidade, no caso, veículos. Assim, os repórteres serão divididos em jornais 

nacionais e internacionais de acordo com a simulação que irão cobrir. Ao ser integrante de um 

veículo, se carrega consigo a história e representatividade dele. 

5.1. Nacionais 

5.1.1. Correio Braziliense 

Veículo de Brasília (DF), pertencente aos Diários Associados, fundado em 1960, teve 

mais de 400 candangos trabalhando em sua construção. Desde sua origem, o jornal defende o 

fim do trabalho escravo e alerta sobre governos absolutistas. O Correio Braziliense é ousado, 

com fortes posicionamentos e aberto a mudanças de linguagem. Ele investe em inovações, 

ganhou premiações relacionadas ao design gráfico e tem forte compromisso com o leitor. 

Constantemente recebe sugestões e interage com seu público, tendo espaços reservados para 

divulgar produções de seus leitores. 



5.1.2. O Globo 

Em 29 de julho de 1925 circulou a primeira versão do O Globo, noticiário carioca, mas 

que se tornaria relevante em todo o Brasil. Principal produto de jornalismo escrito do Grupo 

Globo, o periódico encerrou o ano de 2021 como o noticiário mais lido do país, desbancando 

tradicionais jornais de São Paulo e do Distrito Federal. Em sua história, acumula prêmios 

jornalísticos. Em seus princípios editoriais buscam a imparcialidade e negam a busca do 

jornalismo pela “verdade”, mas sim consideram a apuração ''uma atividade que produz 

conhecimento”.  

5.1.3. Folha de São Paulo 

Um dos jornais de maior renome no Brasil, a Folha de São Paulo teve origem em 1921, 

quando Olival Costa e Pedro Cunha deram início ao Folha da Noite, que, mais adiante, tornar-

se-ia a Folha de São Paulo. Principalmente nas últimas décadas, a Folha colocou-se como um 

jornal que preza pelos pilares democráticos e pela defesa do Estado de Direito.  

Nas palavras da própria Folha: ''O jornal publica a versão mais recente de seu projeto 

editorial, que propõe seleção criteriosa dos fatos a serem tratados jornalisticamente, abordagem 

aprofundada, crítica e pluralista, texto didático e interessante''. Como pode ser observado, o 

diálogo pluralista de ideias é uma das marcas deste veículo de imprensa, que possui uma sessão 

somente para colunistas convidados darem opiniões e realizarem análises de diferentes 

assuntos, mesmo que divirjam da opinião do jornal.  

5.1.4. Jota 

Em 2014, um grupo de jornalistas dos principais veículos do país, especializados na 

cobertura do Poder Judiciário, percebeu uma demanda crescente por informações confiáveis 

sobre o que acontecia no universo jurídico brasileiro. A partir disto, surgiu o Jota, veículo 

focado nas necessidades reais de seus leitores, tanto que tem suas escolhas editoriais como 

frutos de testes com quem realmente precisa da informação, o leitor. Jovem e moderno, o Jota 

conquista com seu caráter e posicionamento firme priorizando seu público e buscando sempre 

a informação de qualidade com análise e contexto. 

5.1.5. Estadão 

 O Estado de S. Paulo é o jornal mais antigo da cidade de São Paulo ainda em 

circulação. Criado em 1875, ainda durante o Império e com o nome “A Província de S. 

Paulo”, o veículo segue em atuação como um dos principais do país. Desde o princípio, o 

jornal tem propósitos de combater a monarquia e a escravidão, com tais princípios que 

seguem até a atualidade adequados aos fatores modernos, como ditadura e segregação. 

Histórico, porém também atual, o Estadão coleciona diversos leitores há mais de 100 anos. 



5.2. Internacionais 

5.2.1. New York Times 

O New York Times (NYT) é um jornal de circulação diária nos Estados Unidos desde 

1851. Ao longo desses quase 200 anos, o jornal foi se modificando e crescendo cada vez mais. 

Hoje, o NYT, além de ter uma versão internacional, possui também diversas seções com temas 

variados, como, por exemplo, a de moda, palavras-cruzadas e esportes, que não existiam nas 

suas primeiras edições. Considerado um jornal de referência nacional nos Estados Unidos, o 

NYT é também publicado na internet desde 1996 e ocupa a quinta posição quando se trata de 

sites de notícias mais visitados no mundo.  O jornal, que tem como lema “Todas as notícias que 

estão aptas para impressão", não é considerado oficialmente como de viés Democrata (liberais) 

ou Republicano (conservadores), entretanto, as páginas editoriais do The NYT têm, 

normalmente, posicionamentos liberais. 

5.2.2. BBC 

Considerada na vanguarda da cobertura jornalística de eventos do último século, a 

''British Broadcast Company'',ou BBC como é internacionalmente conhecida, surgiu na 

Inglaterra, em 1922. Expoente não só na cobertura jornalística, mas também na produção de 

conteúdo de entretenimento, a BBC é considerada um dos, senão o maior veículo de imprensa 

mundial, tendo leitores e correspondentes ao longo de todo o globo. Prezam por uma leitura 

ampla e analítica dos fatos, pautando-se pela independência, integridade editorial e 

imparcialidade, que, segundo a BBC, por meio desses princípios é possível ter uma visão clara 

e abrangente da realidade. Todavia, a imparcialidade defendida pela BBC não é absoluta em 

todas as questões, principalmente naquelas em que há desrespeito aos princípios democráticos 

fundamentais, como a liberdade de expressão e o direito ao voto. 

5.2.3. EL PAÍS 

O EL PAÍS nasceu em meio a uma guerra civil na Espanha. Há 46 anos atrás, o EL 

PAÍS fora criado para, acima de tudo, ser um jornal plural. Seus primeiros editores queriam um 

diário de referência sobretudo para os jovens, naquele momento crítico em que começava a 

nascer uma geração com fome de democracia. Muitos dizem que o jornal é de esquerda, mas 

Juan Luis Cebrián, primeiro diretor, recrutador da primeira redação com diversidade e que 

decidiu sobre a linha editorial do veículo afirmou que:  

O EL PAÍS é um jornal que conta as coisas que interessam aos leitores e não se cala 
sobre as coisas que incomodam o poder [...] Quando começamos, a esquerda não tinha 

voz e tomamos a decisão de lhe dar, mas acredito que nunca foi nem deva ser um 

jornal de esquerda. (EL PAÍS, 2017) 

 



5.2.4. Montreal Gazette 

Principal jornal diário em inglês publicado em Quebec (Canadá). Seus leitores são 

compostos pelas comunidades anglófonas e francófonas do Canadá. Foi fundado em 1778 e 

gosta de exibir o fato de ser o jornal mais antigo da região. Já deixou de ser publicado porque 

o fundador e o editor da época foram presos após incentivarem manifestações durante a Guerra 

da Independência Americana. Em 1849 é publicada uma edição que engatilha um incêndio no 

Edifício do Parlamento em Montreal. O jornal já foi acusado de xenofobia e racismo contra 

nativos de Quebec que falam francês. 

5.2.5. 5.2.5.  Le Monde 

Um dos maiores e mais respeitados jornais do mundo, o Le Monde é um diário francês 

fundado por Hubert Beuve-Méry e teve sua primeira edição publicada em 19 de dezembro de 

1944. 77 anos depois, o veículo segue sendo um dos mais importantes jornais e uma referência 

no meio jornalístico, especialmente por ser pioneiro no jornalismo mais de análises e opiniões. 

Com o tempo, dividiu mais os fatos e opiniões e mesmo assim continua com extrema relevância 

no meio jornalístico. 

6. CONCLUSÃO 

 Desta forma, apresentamos a Imprensa como ela deve ser: livre, verdadeira e para todos. 

Neste comitê, os participantes terão a opção de atuar em diversas frentes que envolvem o 

jornalismo, como reportagem, televisão, redes sociais e gestão de crise, além de também ter a 

oportunidade de representar veículos históricos e modernos, que possuem papel importante na 

história da humanidade. Esperamos a presença e o empenho de todos para que possamos 

cumprir nosso papel de jornalistas, com informação de qualidade e muita dedicação para a 

cobertura do Sigma-Múndi. Viva o jornalismo! 
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