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Leia o texto abaixo: 

Preço do arroz dispara e consumidores relatam pagar até R$ 
42 no pacote 

Exportação pode ser fonte do problema, que segue como um 
dos assuntos mais comentados da semana nas redes sociais 

 
O aumento abrupto no preço dos pacotes de arroz tem 

causado eco nas redes sociais ao longo dos últimos dias. A 
página de memes “Nazaré Amarga” compartilhou uma foto em 
que um dos supermercados da rede Condor, do Paraná, anuncia 
um pacote de arroz por R$ 42,99. “Não vai ter uva passa no 
arroz se não tiver arroz”, ironizou a postagem. 

Nos comentários, vários seguidores do perfil alegam ter 
encontrado "ofertas" semelhantes em diferentes regiões do 
país. Até mesmo o ator Bruno Gagliasso se surpreendeu com o 
aumento nos preços e compartilhou uma foto com a 
legenda "24 reais 5kg de arroz". 

A nutricionista Fernanda Iamamura também criticou a 
inflação da cesta básica e relacionou o fato ao alto consumo de 
comida "ultraprocessada" pela população de baixa renda. 
"Preço do arroz e do feijão nas alturas e tem gente que insiste 
em culpabilizar os indivíduos por comer ultraprocessado", 
escreveu. 
Disponível em: 
<em.com.br/app/noticia/economia/2020/09/05/internas_econ
omia,1182894/preco-do-arroz-dispara-e-consumidores-relatam-
pagar-ate-r-42-no-pacot.shtml> Acesso em 16/10/2020 

 
Proposta de Redação 

Com base nessas ideias, elabore uma carta aberta de acordo 
com as informações abaixo: 
 
1- Sua carta deve ser dirigida aos consumidores brasileiros, 

portanto você deve se dirigir a eles por expressões, como 
“brasileiros”, “consumidores”, “cidadãos”, “pessoas”, ou 
quaisquer outras que vocês acharem melhor. 

2- O objetivo da carta é tratar com eles os seguintes assuntos: 
a) Demonstrar as altas dos preços do arroz; 
b) Mostrar para eles que o arroz não é uma comida 

perfeito, pois trata-se de um carboidrato, com 
bastantes calorias, com pouco valor nutritivo, que gera, 
entre outras questões gordura, obesidade, etc; 

c) Indicar para esses consumidores que existem outros 
alimentos mais nutritivos e menos calóricos; 

d) Enfim, tentar convencer esse público a substituir o 
arroz por outros alimentos, os quais você deve indicar e 
sugerir a troca. Para tanto, você deverá fazer uma 
pesquisa sobre valor nutritivo, calorias, proteínas, etc.  

e) Lembre que o texto não é técnico, portanto não 
exagere na quantidade de informações dessa área 

3- É importante que haja uma abordagem dessas ideias no 
desenvolvimento, pois a “carta aberta” tem teor 
argumentativo; 

4- Na conclusão, você deverá frisar os motivos para que esses 
consumidores atendam a sua solicitação, bem como insistir 
no pedido; 

5- Use uma máscara, por exemplo, “um médico”, “um 
nutricionista”, por exemplo; 

6- Assine com José ou Josefa; 
7- Faça um mínimo de 20 linhas para o corpo textual; 
8- No local do gênero, ponha “carta aberta” e do tema, ponha 

“A alta do arroz”. Quem estiver utilizando a folha branca, 
coloque no espaço de gênero e tema “carta aberta sobre a 
vacinação”; 

9- Entrega até 21/10. 
 
Bom trabalho! 

 
 


