
ROTEIRO DE UM RÁDIO JORNAL (1º BLOCO) 

Primeira vinheta: 

 

Música e apresentação do jornal: “Começa agora o jornal que é a cara do Brasil! A 
notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da cidade. Você sempre 
bem informado!” 

 

Local e hora: 

 

Apresentador 1: “São exatamente 8:00 da noite em Brasília” 

 

Continuação da vinheta: 

 

Música de vinheta 

 

Introdução dos apresentadores : 

 

Apresentador 1: “Boa noite! Começa agora o Jornal da Cidade. Eu sou Paulo Ricardo.” 
Apresentador 2: “E eu sou Ana Maria. Fique conosco até as 9:00 da noite.” 

 

Manchetes do dia: 

 

Apresentador 1: “Crianças de escola pública recebem uniformes para o inverno.” 
Apresentador 2: “Motorista é flagrado em alta velocidade.”  
 
Apresentador 1: “Mães denunciam falta de professor em escola do município.” 
Apresentador 2:  “Homens são presos por tentativa de assalto à um banco.” 
 
Apresentador 1:  “Homens são presos por tentativa de assalto à um banco.” 
Apresentador 2:  “Finalistas da última edição do Carioca, Vasco e Botafogo voltam a se 
encontrar na terça-feira.” 
 

 

Introdução da notícia:  

 



Efeitos sonoros de introdução de notícia 

 

Notícia: 

 

Apresentador 1: “Finalistas da última edição do Carioca, Vasco e Botafogo voltam a se 
encontrar na próxima terça-feira, às 21 horas, no Maracanã. O duelo é considerado 
decisivo para as duas equipes, que estão separadas na tabela por apenas três pontos. 
Vasco ocupa no momento o 12º lugar, quatro posições acima do Botafogo, hoje em 
16º. Fique agora com o Repórter Carlos Nascimento.” 

 

Reportagem: 

 

Repórter: “O clima é de tensão tanto com os jogadores do Vasco quanto com os 
jogadores do Botafogo, pois ambos estão na luta por mais essa classificação. Quem 
vai contar um pouco sobre a expectativa do time para esse jogo é o jogador Bruno 
que está aqui comigo.” 

 

Entrevista com o jogador Bruno: 

 

Repórter: “Bruno o que você tem a dizer para os torcedores e ouvintes da rádio Brasília 
FM que estão ansiosos para o jogo da próxima terça-feira?” 
Entrevistado: “Eles podem estar certos de que estamos bem preparados e que vamos dar 
o melhor de nós nesse jogo. Vai ser ganhar ou ganhar!” 

 

Apresentadores retomam para fechamento do 1º bloco: 

 

Apresentador 1: “Vocês ouviram o Bruno, ele está confiante. Vamos torcer para que 
seja um jogo com muitos gols para alegria da torcida.”  
Apresentador 2: “Esse foi o 1o bloco do jornal da cidade. Voltamos em instantes com 
mais notícias.” 

 

Vinheta do final do 1º bloco  

 

Música de vinheta 

 


