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PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
ORIENTAÇÃO GERAL 
Leia com atenção todas as instruções. 
A) Dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar claro o 
aspecto da situação escolhida que você pretende abordar.  
B) Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação. 
C) Escreva um texto de 25 a 30 linhas de extensão.  
 
 

ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as 
relativas ao tema que escolheu, sua redação será penalizada. 

 

 
TEXTO 01. 

Conar investiga Gusttavo Lima e Ambev por ingestão excessiva de 
álcool 

 
Durante a pandemia da covid-19 as lives passaram a fazer 

parte da rotina dos brasileiros, ganharam novas proporções e 
polêmicas. 

No último final de semana, a live do cantor Gusttavo Lima 
gerou críticas pela “ingestão desenfreada de bebida alcoólica” sem 
nenhum aviso sobre conteúdo impróprio para menores de idade. 

A conduta foi motivo para o Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária abrir um processo contra o cantor e 
a patrocinadora Ambev para apurar as possíveis irregularidades em 
relação ao consumo de bebida alcoólica nas lives apresentadas pelo 
músico. 

Procurada, a Ambev se pronunicou por meio de nota. Veja 
trecho: 

Enviamos um guia reforçando as regras do CONAR e 
treinamos as pessoas envolvidas. Sabemos que em algumas lives, de 
forma totalmente espontânea, algumas orientações não foram 
seguidas. Estamos reforçando as regras dado esse novo contexto de 
entretenimento virtual e estamos mais do que nunca comprometidos 
com o consumo responsável de nossos produtos.Vale lembrar que a live 
é de propriedade do artista, muitas vezes realizada em sua casa, o que 
representa um desafio. 

As partes processadas podem enviar suas defesas ao 
Conselho de Ética ou adaptar o conteúdo públicitário seguindo as 
regras.  

Não há data para um julgamento e as recomendações são 
dadas em um cenário inédito no qual as lives tomam força dos 
conteúdos publictários devido ao isolamento social.  

Na transmissão, que durou sete horas e meia e teve 5,5 
milhões de acessos simultâneos, o cantor ingeriu diferentes tipos de 
bebidas. No dia seguinte ele postou sobre a sua ressaca nas redes 
sociais. 

Anteriormente, em uma live feita no final de março o cantor 
arrecadou 500 mil reais em dinheiro, alimentos e álcool gel, máscaras e 
outros insumos. 

Também no último fim de semana, a live da dupla Bruno e 
Marrone virou alvo de memes na internet após Bruno ficar 
visivelmente alcoolizado. O evento online tinha patrocino da Cervejaria 
Brahma, também da Ambev. 

A dupla Jorge e Mateus, no início de abril, cantou cerca de 60 
músicas por quase quatro horas e meia. A apresentação teve 3,1 
milhões de espectadores, mas gerou polêmica pela dezena de pessoas 
na produção e nos serviços, contrariando as recomendações de 
isolamento.  

Naquele momento, a dupla alegou que o importante foi ter 
arrecadado 172 toneladas de alimentos, 10 mil frascos de álcool gel e 
200 cursos para área da saúde.   
 
Disponível em: https://exame.abril.com.br/marketing/conar-investiga-gusttavo-lima-

e-ambev-por-ingestao-excessiva-de-alcool/ 

 
 
 

TEXTO 02. 
3. Princípio do consumo com responsabilidade social: a publicidade 
não deverá induzir, de qualquer forma, ao consumo exagerado ou 
irresponsável. Assim, diante deste princípio, nos anúncios de bebidas 
alcoólicas: 
a. eventuais apelos à sensualidade não constituirão o principal 
conteúdo da mensagem; modelos publicitários jamais serão tratados 
como objeto sexual; 
b. não conterão cena, ilustração, áudio ou vídeo que apresente ou 
sugira a ingestão do produto; 
c. não serão utilizadas imagens, linguagem ou argumentos que 
sugiram ser o consumo do produto sinal de maturidade ou que ele 
contribua para maior coragem pessoal, êxito profissional ou social, ou 
que proporcione ao consumidor maior poder de sedução; 
d. apoiados na imagem de pessoa famosa, adotar-se-ão as mesmas 
condicionantes dispostas no item 2, letras “a”, “b”, “c” e “d” do Anexo 
“Q” – Testemunhais, Atestados e Endossos; 
e. não serão empregados argumentos ou apresentadas situações que 
tornem o consumo do produto um desafio nem tampouco 
desvalorizem aqueles que não bebam; jamais se utilizará imagem ou 
texto que menospreze a moderação no consumo; 
f. não se admitirá que sejam elas recomendadas em razão do teor 
alcoólico ou de seus efeitos sobre os sentidos; 
g. referências específicas sobre a redução do teor alcoólico de um 
produto são aceitáveis, desde que não haja implicações ou conclusões 
sobre a segurança ou quantidade que possa ser consumida em razão 
de tal redução;  
h. não se associará positivamente o consumo do produto à condução 
de veículos; 
i. não se encorajará o consumo em situações impróprias, ilegais, 
perigosas ou socialmente condenáveis; 
j. não se associará o consumo do produto ao desempenho de 
qualquer atividade profissional; 
k. não se associará o produto a situação que sugira agressividade, uso 
de armas e alteração de equilíbrio emocional e  
l. não se utilizará uniforme de esporte olímpico como suporte à 
divulgação da marca.  

 
Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (fragmento) 

Disponível em: http://www.conar.org.br/ 
 

TEXTO 03. 
Gusttavo Lima ironizou o consumo de bebidas alcoólicas na 

noite deste domingo (3), durante a sua participação na segunda edição 
do Villa Mix em Casa. Na companhia de Leonardo, os sertanejos 
brincaram sobre o consumo de álcool. 

Durante a passagem de bastão entre os cantores, Leonardo 
começou com as brincadeiras sobre bebidas ao oferecer um licor de 
jenipapo para Gusttavo, que aceitou o drink. Nesse momento, as 
imagens da transmissão foram alteradas por uma visão aérea do 
cenário para "esconder" o consumo da bebida --proibido pelas normas 
de regulamentação do YouTube.  

No entanto, o áudio da conversa continuou sendo exibido. "A 
gente experimenta, até porque, sem tomar uma, eu não sou porra 
nenhuma. Não dou conta de cantar", respondeu Gusttavo. "Rapaz, o 
homem que não bebe pinga, não bebe um um licor, eu não quero nem 
fazer amizade com ele", complementou Leonardo. "Se alguém falar 
alguma coisa, foi o Leonardo que me deu", reforçou Lima entre risos. 

Minutos depois, os dois continuaram as brincadeiras sobre as 
bebidas. "Se o álcool em gel já imuniza as mãos, imagina do lado de 
dentro? Quando você manda para o lado de dentro", sugeriu Gusttavo. 
"Aí você vai viver para a eternidade", emendou Leonardo. "Não tem 
nada que consegue sobreviver uma cachaça dentro", finalizou o 
sertanejo da nova geração.  

(...) Após a abertura da investigação, o cantor afirmou 
que não iria realizar outra transmissão ao vivo para ser 
"censurado". "Acho que uma live 
engessada e 
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politicamente correta não tem graça", publicou no Twitter. No entanto, 
ele voltou atrás. 

 
Disponível em: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/gusttavo-lima-

ironiza-consumo-de-alcool-em-live-apos-ficar-bebado-em-show-36389 
 

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
texto dissertativo-argumentativo sobre o tema:  

Limites à ingestão de bebidas alcoólicas: entre a liberdade 
individual e a saúde coletiva. 
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