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Texto 1  
 
Conar abre representação contra live de Gusttavo Lima por propaganda 

irregular de bebida 
Conselho recebeu denúncias por 'potencial estímulo ao consumo 

irresponsável' sem restrição a menores; Ambev diz ao G1 que orienta 
artistas a seguir regras, mas lives podem ter tido erros e vai reforçar 

pedido. 
 
O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu 
nesta quarta-feira (15) representação ética contra ações publicitárias de 
bebida alcóolica nas lives de Gusttavo Lima. 
A representação aponta a responsabilidade da Ambev e do cantor pelas 
transmissões "Live Gusttavo Lima - Buteco em Casa" e "Buteco Bohemia 
em Casa". Nestes vídeos transmitidos ao vivo, Gusttavo aparece bebendo 
cerveja com marcas em destaque. 
A Ambev disse ao G1 que orienta artistas das lives que patrocina a seguir 
as regras do Conar, mas algumas transmissões, por serem espontâneas, 
podem ter tido desvios, e que a empresa vai reforçar esse pedido. 
A assessoria de Gusttavo Lima disse que só iria se manifestar em resposta 
a ser enviada diretamente ao Conar, e que não vai comentar o caso 
agora. 
"A representação foi aberta a partir de denúncias recebidas de dezenas 
de consumidores, que consideraram que as ações publicitárias carecem 
de cuidados recomendados pelo Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária para a publicidade de bebidas 
alcoólicas", diz o Conar. "A denúncia cita a falta de mecanismo de 
restrição de acesso ao conteúdo das lives a menores de idade e a 
repetida apresentação de ingestão de cerveja, em potencial estímulo ao 
consumo irresponsável do produto", completa o texto divulgado pelo 
conselho. 
Em seu site, o Conar diz que este tipo de ação publicitária deve ser feita 
com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e sem diminuir os 
cuidados para que não seja difundida a crianças e adolescentes. 
O conselho diz que aguarda defesas da Ambev e de Gusttavo Lima ao seu 
Conselho de Ética, ou que eles adaptem o conteúdo publicitário às 
regras. Os vídeos foram transmitidos ao vivo, mas continuam no ar. 

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/04/15/conar-abre-
representacao-contra-live-de-gusttavo-lima-por-propaganda-irregular-

de-bebida.ghtml 

 
Texto 2  
Bruno e Marrone fazem live sertaneja no YouTube durante quarentena 
Bruno e Marrone realizaram sua live durante a quarentena por causa do 
novo coronavírus nesta quinta-feira (9) por mais de quatro horas. A 
transmissão chegou a ser assistida por mais de 1,2 milhão de pessoas. 
A apresentação durou mais do que o dobro do tempo anunciado. No 
fim, seguiu a linha das muitas horas de show já apresentadas 
por Gusttavo Lima (mais de 5 horas), Jorge e Mateus (mais de quatro 
horas) e Marília Mendonça (quase três horas e meia). 
O repertório foi focado nas canções mais antigas. O show on-line serviu 
de prévia da turnê 2020 "O Melhor de Bruno & Marrone", que seria 
lançada no final de março em São Paulo. 

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/04/09/bruno-e-
marrone-fazem-live-sertaneja-no-youtube-durante-quarentena.ghtml 

 
SITUAÇÃO A  
Suponha que você seja um(a) cantor(a) que também participou de uma 
“live” nesse período de pandemia. Decide, então, em nome da classe 
artística, escrever uma CARTA ABERTA, que será publicada em suas 
redes sociais, posicionando-se a respeito da continuidade da rigidez em 
relação às normas de publicidade estabelecidas pela instituição 
regulamentadora em uma situação atípica como a atual (atenção: você 
pode concordar com esses preceitos ou não) . Essa carta tem o objetivo 
de reivindicar, junto às autoridades responsáveis, ações consistentes 
para a garantia do entretenimento à população de forma consciente e 

responsável. Para estruturar a sua argumentação, utilize também 
informações apresentadas nos textos motivadores, parafraseando-os. 
 
SITUAÇÃO B 
Nesse momento de quarentena, muitos cidadãos estão em casa sem 
contato físico com amigos e familiares, adaptando-se a uma nova 
realidade. Imagine que você seja um crítico de um jornal universitário e, 
por isso, foi convidado pelo empresário de um cantor (ou dupla 
sertaneja) a participar da transmissão da “live” que ele (ou a dupla)  irá 
realizar. 
 Escreva uma resenha crítica sobre essa “live”. Seu texto irá ser publicado 
na próxima edição do jornal para orientar jovens universitários acerca 
dos eventos artísticos que estão ocorrendo pelo mundo virtual, 
sobretudo no que se refere a essa onda de “lives” e consumo de bebidas 
alcoólicas. Sua resenha crítica pode ser de artistas presentes nos textos 
motivadores.  
 
SITUAÇÃO C  
Imagine que você seja um jornalista e que seja chamado para cobrir um 
fato na sua cidade. Ao chegar ao local solicitado – um condomínio de 
luxo de Uberlândia – depara-se com um episódio envolvendo 
aglomeração na porta da casa de um artista famoso que estava fazendo 
uma “live”. Com base nos acontecimentos das últimas semanas 
envolvendo a questão do coronavírus, crie uma NOTÍCIA sobre esse 
episódio para ser publicada no jornal em que você trabalha. 
 
Leia com atenção todas as instruções.  

A) Você encontrará três situações para fazer sua redação. Leia as 
situações propostas até o fim e escolha a proposta com a qual 
você tenha maior afinidade.  

B) Após a escolha de um dos gêneros, assinale a opção no alto da 
Folha de Resposta e, ao redigir seu texto, obedeça às normas do 
gênero.  

C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá 
deixar claro o aspecto da situação escolhida que você pretende 
abordar. 

D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva 
no lugar da assinatura: JOSÉ ou JOSEFA.  

E) Em hipótese alguma, escreva seu nome, pseudônimo, apelido, 
etc. na folha de prova.  

F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  
G) Não copie trechos dos textos motivadores, ao fazer sua redação.  

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