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São Paulo, 31 de outubro de 2012 

 

 

À 
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON 

A/c: Diretor Executivo do PROCON, Paulo Arthur Lencioni Góes 

Rua Barra Funda, nº 930, 4º andar 
São Paulo – SP 
01152-000 

 

 

Prezado Sr. Paulo Arthur Lencioni Góes, 
 
o Instituto Alana, por meio do seu Projeto Criança e Consumo, cuida de 
encaminhar, aos seus cuidados, CD contendo diversos exemplos de 
merchandising veiculados pelo SBT durante a novela Carrossel. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 

Instituto Alana 

Projeto Criança e Consumo 

 
 
 
 
 

Ekaterine Karageorgiadis 

Advogada 
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I. Publicidade no programa Carrossel 

 

Entre 15.8.2012 e 18.10.2012, Carrossel já exibiu 22 cenas de publicidade 
de produtos durante a trama. No rol das empresas que anunciaram seus 
produtos estão: Banco do Brasil S.A., Cacau Show Ltda., Carrefour Comércio e 
Indústria Ltda., Instituto Embelleze Ltda., Mattel do Brasil Ltda., 
Malharia Brandili Ltda., Nestlé Brasil Ltda., SKY Brasil Serviços Ltda., SSR 
Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda. e a escola de 
inglês Yes. 

 

 

 

II. Exibição de publicidade no programa Carrossel – por empresa: 

 

 
Banco do Brasil S.A. 

 

• Capítulo 85 – transmitido em: 14.9.12 - minuto: 12’24 – Empréstimo do 
Banco do Brasil1 

 
Jurandir, que trabalha na mecânica de Rafael, pai do menino 

Jaime, entra na casa de seu patrão, liga a televisão e faz um sanduíche na 
cozinha. Ele começa a falar sobre o programa que está passando, senta 
no sofá e, nesse momento, Rafael entra em casa. 
 

 
 
RAFAEL: “Ah, que bonito, ein, Seu Jurandir. Assistindo televisão na hora 
do trabalho, né não? Comendo a minha mortadela... Ô Jurandir, faz o 
seguinte: volta imediatamente lá pra mecânica e vai trabalhar senão eu 

                                                   
1
 http://www.youtube.com/watch?v=4Pw620mPfmE&feature=relmfu. Acesso em 15.10.2012. 
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vou te colocar daqui pra rua. Aí sim você vai conseguir assistir televisão 
direto, como você quiser, o dia inteiro.” 
JURANDIR: “Ô seu Rafael, não vai dar não, sabe por quê? A minha 
televisão lá de casa tá véinha, só o pó. Cê sabe o que acontece? Ela só liga 
quando ela quer. E só pro senhor saber, semana passada eu perdi o jogo 
do Coringão, perdi a novela e perdi aquele deseinho lá que eu gosto, 
sabe?” 
RAFAEL: “Compra uma nova então, né?” 
JURANDIR: “ Comprar uma nova? Se o senhor me der um aumento.” 
RAFAEL: “Aumento? Não, não, eu não tenho dinheiro. Mas o banco tem, 
pode te emprestar.” 
JURANDIR: “E é?” 
RAFAEL: “É, o seu banco é o Banco do Brasil, não é?” 
JURANDIR: “É, sim senhor.” 
RAFAEL: “Então, ó, lá você pode conseguir uns empréstimos a juros 
baixíssimos. 
JURANDIR: “Me explica melhor, traduz pra mim.” 
RAFAEL: “Ó, pensa aqui comigo, Jurandir. O mesmo valor da prestação 
que você pagaria pra ter uma TV simples, com o empréstimo do Banco do 
Brasil cê pode comprar uma TV muito melhor! Cê vai poder assistir 
futebol, novela, tudo que cê quiser, né? 
JURANDIR: “Isso tudo no Banco do Brasil? Ah, esse Banco do Brasil é bom 
por demais, ein chefia?” 
RAFAEL: “Sou eu que to falando, né? Cê vai no Banco?” 
JURANDIR: “É claro que eu vou, né? Falando em ir, o senhor não quer me 
emprestar um dinheirinho pra passagem?” 
RAFAEL: “Que dinheirinho pra passagem” Cê tá louco. Sai Daqui!” 
 

 Rafael coloca Jurandir pra fora de sua casa. Jaime entra na 
sala e fica olhando pra seu pai, admirando a televisão. 
 
RAFAEL: “Filhão, pensando bem eu também vou dar uma volta. Vou 
trocar essa TV aqui, né? Como disse o Jurandir, o Banco do Brasil é bom 
demais.” 
JAIME: “Até que enfim cê vai trocar essa TV aí, viu pai? Por que essa 
televisão já não tá com nada.” 
RAFAEL: “Eu sei que não tá com nada, por isso eu vou trocar.” 
 
 Pai e filho se abraçam e conversam. 

 

 

Cacau Show Ltda. 
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• Capítulo 72 – transmitido em 28.8.2012 – minuto: 7’18’’ – Bilhetes 
dourados da Cacau Show2

 

 

O aluno Jaime convida três amigos (Adriano, Carmen e Cirilo) para 
irem a sua casa, pois ele tem uma coisa muito importante a dizer. 
 
 Logo após todo alunos se acomodarem na sala, Jaime é 
questionado por seus amigos acerca do motivo da “reunião”. Após a 
pergunta, o simpático menino mostra quatro bilhetes dourados que 
permitem aos seus possuidores uma visita à “Fábrica de Chocolates 
Show”. 
 

 
 
 Maravilhados, os amigos de Jaime perguntam como ele conseguiu 
tais bilhetes. O menino responde dizendo que foi até a fábrica conversar 
com o dono, que por sinal era “muito legal” e “generoso”, assim, como 
era um “ótimo homem de negócios”, após contar toda a verdade sobre 
os sonhos de seus amigos de também visitar a fábrica de chocolate, ele 
consegue convencer o dono da fábrica a lhe dar os outros três bilhetes 
dourados. 
 

                                                   
2
 http://www.youtube.com/watch?v=OVoIlHt6NBQ. Acesso em 19.10.2012. 
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• Capítulo 98 –  transmitido em: 3.10.12 – minuto: 7´00 – Cacau Show3 
 

Adriano, Carmem, Cirilo e Jaime entram correndo em um prédio e 
apresentam animados seus cupons dourados à balconista na recepção. 
Na frente do balcão há um letreiro grande com o logotipo da Cacau 
Show. Os três sobem correndo algumas escadas. Em seguida Maria 
Joaquina também chega sozinha ao prédio, com um lenço e óculos 
escuros.  

 
Numa sala estão várias crianças. Adriano, Carmem, Cirilo e Jaime 

conversam sobre a visita à fábrica e a menina estranha com lenço e 
óculos que está ali também. 
 
CARMEM: “Quando será que a gente vai conhecer a fábrica?” 
JAIME: “Calma, gente, calma. O Alexandre nem chegou ainda.” 
ADRIANO, CARMEM e CIRILO: “Alexandre?” 
JAIME: “É, o dono da fábrica de chocolates Show.” 
 

Uma porta se abre toda iluminada e Alexandre aparece, usando 
um uniforme branco com o logotipo da Cacau Show. 
 
ALEXANDRE: “Bom dia, crianças!” 
TODAS AS CRIANÇAS: “Bom dia!” 
ALEXANDRE: “Podem sentar, fiquem à vontade.” 
 

Muitas crianças estão na sala, todas se sentam. 

                                                   
3
 http://www.youtube.com/watch?v=N9jLUH1pyUU. Acesso em 17.20.2012. 
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ALEXANDRE: “Antes de vocês entrarem, eu quero conhecer cada um de 
vocês.” 
 

Alexandre pergunta para criança seu nome e a cidade onde mora. 
Todas se apresentam menos Maria Joaquina, disfarçada. 
 
ALEXANDRE: “Bom, muito prazer crianças. Eu espero que vocês se 
divirtam muito hoje aqui! Agora já podemos entrar, vamos lá?” 
TODAS AS CRIANÇAS: “Vamos!” 
ALEXANDRE: “Então vamos gente, vem.” 
 

Todas as crianças entram correndo pela porta. Maria Joaquina 
entra por último. Cirilo reconhece a menina, que não deseja que sua 
identidade seja revelada. O menino diz que não dirá nada. 

 
Alexandre mostra para as crianças o cacau, explicando que ele é 

matéria prima para fabricação do chocolate. Ele mostra outros 
ingredientes e explica como o chocolate é feito. 
 
ALEXANDRE: “Agora que vocês já conhecem todos os ingredientes, 
podemos entrar na fábrica. Mas antes disso, eu quero ver se todos 
trouxeram os bilhetes dourados.” 
 

As crianças mostram seus bilhetes. Ele chama Jaime pra ficar mais 
perto e pede que o menino estenda o seu bilhete. Ele dobra o bilhete e 
coloca dentro da mão do menino. Pede que todas as crianças façam o 
mesmo e fechem os olhos. Depois ele diz que todas podem abrir os 
olhos. Ao abrir as mãos, todas as crianças encontram trufas douradas que 
brilham e ficam impressionadas e muito felizes. 
 
JAIME: “Como vocês fez isso?” 
ALEXANDRE: “Trufas são minha especialidade. Esse é o meu segredo.” 
 

Cirilo comenta alto que Maria Joaquina não possui a trufa 
dourada. Todos olham pra trás e reconhecem a menina. Alexandre 
pergunta onde está o bilhete dourado da menina. Cirilo diz que ela pode 
ficar com a trufa dele. Alexandre diz que não será necessário. Ele pede 
que a menina feche as mãos e os olhos e conta até três. Quando ela volta 
a ver suas mãos, há uma trufa dourada e brilhante. Todos ficam 
impressionados novamente. 
 
ALEXANDRE: “Agora que todos já possuem sua trufa dourada, podemos 
entrar na fábrica de chocolates Show” 
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As crianças pulam e comemoram. Alexandre diz que pra passarem 

pela porta todas terão que falar uma palavra mágica. Ele conta no ouvido 
de Carmem e uma criança vai cochichando pra outra. Alexandre conta 
até três e todas as crianças gritam. 
 
TODAS AS CRIANÇAS: “Trufa!” 
 

A porta se abre muito iluminada. As crianças entram por um 
jardim todo colorido, com fontes de chocolate. Todas as crianças estão 
felizes, sorriem e passeiam pelo jardim. Carmem e Maria Joaquina 
começam a sentir frio. Alexandre estala os dedos e começa a nevar. As 
crianças ficam encantadas. 

 

 
 
JAIME: “Mas gente, isso daqui não é neve não. É marshmallow!” 
 

As crianças correm e sorriem, com os braços pra cima, encantadas. 
Adriano, Carmem, Cirilo, Jaime e Maria Joaquina mudam para uma 
passarela de onde é possível ver a fábrica branca com todas as etapas de 
fabricação do chocolate. Elas assistem, apontam e sorriem, 
impressionadas. 
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As crianças mudam novamente de sala, desta vez  entram em uma 

sala que é a loja da Cacau Show, com prateleiras cheias de chocolates. 
 
CIRILO: “Que legal!” 
MARIA JOAQUINA: “Que incrível!” 
CARMEM: “Que demais!” 
ADRIANO: “Que loucura, meu!” 
JAIME: “Que show!” 
ALEXANDRE: “E aí, gostaram, crianças?” 
TODAS AS CRIANÇAS: “Sim, Alexandre!” 
ALEXANDRE: “Nossa, pelo visto gostaram mesmo, ein?” 
CIRILO: “Gostamos sim. Esse foi o lugar mais magnífico que eu já fui na 
minha vida!” 
CARMEM: “Eu nunca vi nada igual!” 
JAIME: “Valeu, seu Alexandre, por tudo mesmo.” 
ALEXANDRE: “imagina, foi um prazer recebê-los aqui. Espero que vocês 
guardem esses momentos pra sempre, viu?” 
JAIME: “Claro, com certeza. Bom, a gente já tem que ir.” 
 

Todos se despedem de Alexandre e saem da loja. 
 
CARMEM: “Será que tudo isso aconteceu mesmo de verdade?” 
JAIME: “Olha, eu não sei não. Eu tenho minhas dúvidas, viu. Agora eu não 
tenho certeza mesmo.” 
MARIA JOAQUINA: “Não é possível todo mundo ter sonhado a mesma 
coisa, né gente?” 
ADRIANO: “Por que vocês não acreditam? É tudo real sim. A fábrica de 
chocolates Show existe!” 
CIRILO: “É verdade, a fábrica de chocolates show existe sim.” 
JAIME: “E por que vocês tem tanta certeza?” 
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CIRILO: “Por causa disso.” 
 

Cirilo tira de seu bolso a trufa dourada, brilhando. 
 
CARMEM: “É a trufa dourada!” 
 

Todos também pegam as suas e ficam felizes. 
 

 
 

 

Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 

 

• Capítulo 95 – transmitido: 28.9.2012 – minuto: 2’33  – Supermercado e 
Cartão Carrefour4 

 
A fachada do supermercado Carrefour aparece. Firmino, o porteiro 

da Escola Mundial, está na porta do supermercado pegando um carrinho 
de compras vazio. Ele, a professora Helena e a mãe dela, Cristina, andam 
pelos corredores com uma lista de compras na mão. Firmino está aflito 
por ter saído mais cedo da escola, mas a professora o tranqüiliza. 
 

                                                   
4
 http://www.youtube.com/watch?v=pIK9Q2PZh-Q. Acesso em 16.10.2012. 
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HELENA: “O Carrefour tem de tudo.” 

 
Cristina vê brinquedos em um corredor. Helena aparecer vendo 

bonecas em outras prateleira. 
 

HELENA: “A Carmen vai adorar brincar com esse boneca.” 
 

 
 
Ao lado de Helena aparece focado um cartaz que anuncia a ação 

promocional de Dia das Crianças promovida pelo supermercado, onde é 
possível ler: 

 
“DIA DAS CRIANÇAS CARREFOUR 
PREÇOS BAIXOS EM TODOS OS BRINQUEDOS. 
TODOS OS DIAS UM SUPERPRESENTE COM 50% DE DESCONTO SÓ 
COM OS (IMAGENS DOS CARTÕES CARREFOUR).” 
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Cada um num corredor, os três seguem pegando brinquedos pelos 
corredores. 

 
HELENA: “O Cirilo vai amar ganhar essa bola.” 

 
Os três enchem o carrinho de brinquedos. 

 
FIRMINO: “Estou impressionado com a quantidade de brinquedos que o 
Carrefour tem. Fica até difícil da gente escolher.” 
CRISTINA: “Nossa, filha, não é por nada, mas eu acho que exageramos, 
ein?” 
FIRMINO: “É, os preços estão ótimos aqui no Carrefour.” 
HELENA: “É e não é só isso.” 
CRISTINA: “Como assim?” 
HELENA: “Calma.” 
ATENDENTE DO CAIXA: “A senhora possui o Cartão Carrefour?” 
HELENA: “Tenho sim.” 
CRISTINA: “Mas o que que tem esse cartão?” 
HELENA: “É que com o cartão Carrefour, mesmo economizando com os 
ótimos preços, ainda tenho cinqüenta porcento de desconto no 
brinquedo do dia.” 
CRISTINA: “Nossa, mas esse Carrefour é bom mesmo, ein?” 
ATENDENTE DO CAIXA: “A senha, por favor. O desconto já sai na fatura.” 
HELENA: “Tá bom, obrigada.” 
 

 
 
 

• Capítulo 98 – transmitido em 3.10.12 – minuto: 00´30 - Supermercado e 
Cartão Carrefour5 

                                                   
5
 http://www.youtube.com/watch?v=N9jLUH1pyUU. Acesso em 18.10.2012. 
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Os pais do menino Jaime Palilo, Eloísa e Rafael, andam com um carrinho 
de compra dentro do supermercado Carrefour. 
 
ELOÍSA: “Que cara é essa, Rafael?” 
RAFAEL: “Como assim que cara é essa? Ó só o tamanho desse Carrefour. 
Aqui tem de tudo!” 
ELOÍSA: “Tem mesmo. Mas a gente vai primeiro na sessão de brinquedos, 
tá bom?” 
ELOÍSA: “Rafael... Rafael! Depois a gente vê isso! A seção de brinquedos é 
próximo, vem!” 
RAFAEL: “Caramba, quanto brinquedo! O Carrefour é demais, ein?” 
ELOÍSA: “E os brinquedos são ótimos!” 

 

 
 
Os dois saem pegando vários brinquedos, felizes. 
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Em diversos momentos é possível observar cartazes focados, que 

anuncia a ação promocional de Dia das Crianças promovida pelo 
supermercado, onde é possível ler: 

 
“DIA DAS CRIANÇAS CARREFOUR 
PREÇOS BAIXOS EM TODOS OS BRINQUEDOS. 
TODOS OS DIAS UM SUPERPRESENTE COM 50% DE DESCONTO SÓ 
COM OS (IMAGENS DOS CARTÕES CARREFOUR).” 
 
Jurandir, funcionário da mecânica de Rafael está no supermercado 

também. Ele pega um brinquedo das prateleiras e coloca dentro do 
carrinho de compras de Rafael. Rafael vê. 
 
RAFAEL: “Jurandir!” 
JURANDIR: “Ô, seu Rafael, tudo bem?” 
RAFAEL: “Que negócio é esse aí?” 
JURANDIR: “É pra minha coleção. O senhor sabe, né? É meu 
aniversário...” 
RAFAEL: “Sei e você tá pensando que eu sou banco, é?” 
JURANDIR: “O preço tá tão baratinho, poxa vida, que não doer nem no 
seu bolso. E outra coisa, chefe, eu sei que vocês tem o Cartão Carrefour.” 
 

Eloísa chega, trazendo mais brinquedos. 
 
ELOÍSA: “Ué, o que que tem nosso Cartão Carrefour?” 
JURANDIR: “Sabe o que é, dona Eloísa? É que o CARTÃO Carrefour tá 
dando cinqüenta porcento de desconto na compra do brinquedo do dia.” 
RAFAEL: “É mesmo?” 
JURANDIR: “Eu tenho certeza, com certeza!” 
RAFAEL: “E a gente tem esse cartão aí, preta?” 
ELOÍSA: “Aqui.” 
 

Eloísa mostra o cartão, que aparece bem de perto. Jurandir pula 
de alegria. 
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Giraffas Administradora de Franquias Ltda. 

 

• Capítulo 93 – 26.9.12 – minuto: 15’00 – Restaurante e site do Giraffas6 
 
 Os meninos Cirilo, Daniel e Davi estão na casa de Davi fazendo a 
tarefa de casa. Os três terminam e conversam sobre a fome que estão. 
 
DANIEL: “Não sei vocês, mas eu to morrendo de fome.” 
CIRILO: “Minha barriga tá roncando.” 
DAVI: “Quando minha mãe chegar eu posso falar pra ela levar a gente em 
algum lugar pra comer.” 
CIRILO: “Sério? Em qualquer lugar que a gente quiser?” 
DAVI: “Claro! Vocês tão afim de comer o quê?” 
DANIEL: “Ué, por que a gente não dá uma olhadinha na internet? A gente 
pode ver o cardápio dos restaurantes.” 
 
 Os três meninos fiam em frente ao computador. Davi senta na 
cadeira e digita no teclado enquanto fala em voz alta: 
 
DAVI: “WWW.GIRAFFAS...” 
DANIEL: “Giraffas, boa!” 
  A tela do computador aparece mostrando as páginas do site do 
restaurante Giraffas. 
 

                                                   
6
 http://www.youtube.com/watch?v=ZFZpxuG0XDk. Acesso em 19.10.2012. 
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DAVI: “Eu sempre vou com meu pai nesse restaurante.” 
 
 Na tela aparece a página ‘Cardápio’ do site, com a imagem e a 
descrição de vários pratos. 
 
CIRILO: “Olha esse prato! Tem arroz feijão, salada e franguinho. Tudo o 
que eu gosto!” 
DANIEL: “E tudo o que a professora Helena disse que é nutritivo. Lembra 
que ela explicou sobre os alimentos na aula?” 
CIRILO: “É verdade, eu acho que vou pegar esse prato.” 
DANIEL: “Eu também.” 
DAVI: “Eu vou pegar o de filé de carne. Hum...”  
 
 Davi passa a mão na barriga e faz cara de fome. 
 
CIRILO: “Então vamo logo!” 
DAVI: “Calma Cirilo, a gente tem que esperar minha mãe chegar. Eu vou 
ligar pra ela.” 
DANIEL: “Enquanto isso a gente pode jogar os joguinhos do site.” 
 
 Davi levanta e pega o telefone. Daniel senta em frente ao 
computador, com Cirilo de pé ao seu lado. Na tela do computador 
aparece a página ‘Giraland’. E diversos jogos vão aparecendo. 
 



16 
 

 
 
CIRILO: “Boa.” 
DANIEL: “Uau! Olha esse!” 
CIRILO: “Que da hora! Coloca esse.” 
DANIEL: “Vamos montar nosso prato?” 
CIRILO: “Vamos.” 
 
 Em um escritório, em outro local, aparece a mãe de Davi ao 
telefone. 
 
MÃE: “No Giraffas? Claro, acho ótimo. Eu levo vocês sim. Tá bom. Um 
beijo, filho!” 
 

 

Instituto Embelleze Ltda. 

 

• Capítulo 73 – transmitido em 29.8.2012 – minuto: 5’20’’ – Produto para 
cabelos ‘Professional Food Therapy – NOVEX – Óleo de Argan’ da marca 
Embelleze7

 

 
 Os personagens Jurandir e Eloísa (mãe do aluno Jaime) estão 
carregando sacolas plásticas de supermercado, que estão cheias de 
produtos, e, chegando à cozinha, começam a separar e guardar as 
compras. 
 
 Jurandir questiona acerca de um produto específico. 
 

                                                   
7
 http://www.youtube.com/watch?v=n14M0X7NGB8. Acesso em 19.10.2012. 
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JURANDIR: “Ô dona Eloísa, e esse negócio bonitinho aqui? Posso colocar 
dentro da geladeira? Pode?” 
ELOÍSA: “Não, Jurandir. Esse aqui é o tratamento secreto que o meu 
cabeleireiro indicou para mim.” 
JURANDIR: “Tratamento secreto é? Isso é pra deixar o patrãozinho 
todo...” 
ELOÍSA: “Jurandir!” 
JURANDIR: “Foi mal, foi mal! É bonitinho, né? Tratamento secreto... 
Posso colocar ele aqui em cima então?” 
ELOÍSA: “Deixa ele separado que depois eu levo ele lá pro banheiro.” 
JURANDIR: “Em cima da mesa?! A senhora não acha que aquele  seu 
filho, o que tem cabelo espetado...” 
ELOÍSA: “O Jonas?” 
JURANDIR: “O Jonas! Se ele ver isso aqui ele vai usar tudinho e deixar a 
senhora sem aquele tratamento de beleza!” 
ELOÍSA: “Ah, Jurandir!” 
 
 No final da cena, os produtos da marca Embelleze, que estão em 
cima da mesa, são enfocados. 
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• Capítulo 90 – transmitido em 21.9.12 – minuto: 17’20 – Nutrire Óleo de 
Argan8 
 

Graça, a faxineira da Escola Mundial está com seu carrinho de 
limpeza no meio do pátio. Ela pára e retira de dentro do carrinho uma 
bolsinha que tem um pente e um espelho e passa a ajeitar os cabelos. A 
professora Helena chega e Graça toma um susto, achando que fosse a 
diretora. As duas conversam sobre beleza e se arrumar. 
 
HELENA: “Hoje é um dia especial? As minhas alunas chegaram mais cedo 
e você tá aí se arrumando toda...” 
GRAÇA: “Não, as bichinha eu não sei porque chegaram mais cedo, mas 
eu... Eu to me arrumando assim, porque...” 
HELENA: “Porque...” 
GRAÇA: “É que Seu Morales anda dando as caras por aqui nos último dia, 
num sabe? E, né? É sempre bom a gente tá ajeitada, num é memo? Nos 
trinque assim, quando gente importante aparece assim do nada.” 
HELENA: “Não só quando gente importante aparece, Graça. Tem que 
estar bonita sempre. Pra você, em primeiro lugar.” 
GRAÇA: “Mas é fácil falar, né bichinha? Tu é um pitelzinho, uma fofozura. 
Oxente, nem precisa de esforço pra ficar assim, lindia.” 
HELENA: “Graça, você é uma mulher muito bonita.” 
GRAÇA: “Bom, mas seu eu tivesse o cabelo assim, lisinho, macio, que 
nem o seu, num é mesmo? Seria muito mais fácil. Porque tu num sabe 
professora, eu mal acordo e já pego no batente. Num dá nem tempo de 
ajeitar os pixaim assim, sabe? É fogo.” 

                                                   
8
 http://www.youtube.com/watch?v=fUVJTpaMH1o&feature=relmfu. Acesso em 15.10.2012. 
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HELENA: “Eu acho que eu sei como eu posso te ajudar.” 
 

 A professora Helena tira de uma bolsinha um caixinha com uma 
embalagem de ‘Nutrire Óleo de Argan’. A imagem do produto aparece 
grande na tela. 

 

 
 

HELENA: “Use esse óleo, eu levo sempre comigo desde que meu 
cabeleireiro me indicou.” 
GRAÇA: “Olha.. ah, pois. Então é esse aqui seu segredo, num é mesmo? 
Ah, mas pode deixá. Pode deixar que quando eu sair daqui, vou na 
farmácia ligeiro comprar um pra eu, visse?” 
HELENA: “Não precisa, esse é seu.” 
GRAÇA: “Ai, agradecida, professora. Muito agradecida! Vou até colocar 
aqui na caixinha dos milagre, que aqui é só milagre, só Jesus.” 
 

 

• Capítulo 102- transmitido em 9.10.12 – minuto: 20’35 – Nutrire Óleo de 
Argan9 

 

                                                   
9
 http://www.youtube.com/watch?v=UoioNSvOds0. Acesso em 15.10.2012. 
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Paula Rivera, mãe do menino Cirilo, está em sua casa. Há duas 

caixas de ‘Nutrire Óleo de Argan’ sobre a mesa. Paula abre uma delas, 
retira o frasco de dentro, coloca um pouco do líquido nas mãos, esfrega-
as e depois passa as mãos nos seus cabelos soltos, massageando-os. Seu 
marido e pai de Cirilo, José Rivera, entra na sala. 

 
JOSÉ: “Nossa, que mulher bonita que eu tenho. Hum, bonita e cheirosa.” 
PAULA: “Claro Zé, eu tenho que estar bonita pra festa anual, afinal nosso 
filho é uma das grandes estrelas desse show.” 
JOSÉ: “Isso é verdade, nós não podemos fazer feio perto do Cirilo. E eu, 
eu também to bonito? Você não disse nada.” 
PAULA: “Você tá lindo como sempre.” 

 

 

Lifebuoy 

 

• Capítulo 108 – transmitido em 17.10.12 – minuto: 25’46’’ – Atividade 
sobre a importância de lavar as mãos – Panfleto e sabonetes da marca 
Lifebuoy na sala de aula10 
 
 No começo de sua aula, a professora Helena diz que seus alunos 
farão uma atividade especial. Enquanto ela explica o exercício – que 
consiste em fazer um desenho acerca do tema ‘A importância de lavar as 
mãos’ - a professora também coloca em sua lousa um panfleto da marca 
Lifebuoy. 
 

                                                   
10

 http://www.youtube.com/watch?v=YihAMdr7NIU. Acesso em 19.10.2012. 
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HELENA: “Crianças, hoje nós vamos fazer uma atividade especial sobre a 
importância de lavar as mãos. Cada aluno vai criar um desenho sobre o 
tema e dar de presente para outro coleguinha de classe.” 
Todos os alunos (gritando): “SIM, PROFESSORA HELENA!” 
ADRIANO: “Eu posso desenhar um E.T. lavando as mãos dentro de uma 
nave espacial supersônica?” 
VALÉRIA: “Desde que seja um E.T. higiênico não tem problema, né 
Professora?” 
HELENA: “Vocês podem desenhar o que quiserem, desde que esteja 
dentro do tema.” 
[...] 
KOKIMOTO: “Professora, eu conheço muitas pessoas que não lavam a 
mão antes de comer.” 
Jaime: “Eu lavo. Não vem que não tem não, japonês! Eu sempre lavo sim, 
viu!” 
KOKIMOTO: “Eu não tô falando de você, ô leitão!” 
HELENA: “Pois é, Koki, infelizmente ainda tem muitas pessoas que não 
sabem da importância de lavar as mãos. O que é uma pena, porque esse 
hábito pode evitar várias doenças.” 
LAURA: “Doenças são muito, mas muito, antirromânticas...” 
HELENA: “Alguém pode me dizer os cinco principais momentos do dia em 
que devemos sempre lavar as mãos?” 
MARIA JOAQUINA: ”Eu sei, professora Helena. Antes de um belo café da 
manhã, antes de um refinado almoço, e também antes de um ótimo 
jantar. Ah, e também depois que nós usamos o toalete e depois que 
chegamos em casa.” 
HELENA: “Isso mesmo, Maria Joaquina. Lavar as mãos é tão importante 
que até existe um dia mundial para isso. Se todos tivessem bons hábitos 
de higiene e lavassem as mãos pelo menos cinco vezes ao dia, poderiam 
evitar até 10 doenças.” 
DAVI: “10 doenças?! É muita coisa, professora!” 
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HELENA: “É sim. Bom, crianças, podem começar os desenhos. Eu quero 
ver todo mundo caprichando, hein!” 
 
 Após as explicações do exercício e da importância de lavar as mãos 
para seus alunos, a professora Helena senta em sua mesa. Nessa mesa, é 
possível de se observar alguns sabonetes em barra da marca Lifebuoy. 
Conforme destaque em vermelho na imagem abaixo: 
 

 
 

 

Mattel do Brasil Ltda. 

 

• Capítulo 101 – transmitido em 8.10.12 – minuto: 21’00 – Linha Barbie 
Princesa e Pop Star11 
 

Alicia, Laura, Marcelina e Maria Joaquina estão no quarto de Maria 
Joaquina. As convidadas elogiam o quarto de Maria Joaquina, os seus 
brinquedos e almofadas, dizendo que é tudo muito bonito. 
 
LAURA: “Ai meu Deus!” 
MARCELINA: “O que é?” 
ALÍCIA: “O que foi, Laura?” 
LAURA: “Olha que lindas!” 
 

Laura mostra duas bonecas Barbie, uma de cabelos roxos e outra 
de cabelos rosas. 
 

                                                   
11

 http://www.youtube.com/watch?v=oIGLdTS4KLw. Acesso em 15.10.2012. 
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MARCELINA: “Uau!” 
ALÍCIA: “Nossa, elas são lindas mesmo, né?” 
LAURA: “Que romântica! Essa deve ser princesa, por causa da coroa.” 
ALÍCIA: “Que irado. Olha. E as duas têm microfone.” 
MARIA JOAQUINA: “É que elas gostam muito de cantar.” 
LAURA: “Gente, olha só o cabelo roxo dessa aí.” 
ALÍCIA: “É muito fashion mesmo.” 
MARIA JOAQUINA: “Ela é pop star. Super talentosa e famosa. E essa aí 
que você tá segurando, Laura, é a princesa. A pop star está cansada de 
sua vida de famosa e a princesa está cansada de sua vida do reino. Então 
as duas trocam de lugar e viram melhores amigas. Por que vocês não 
fazem a transformação pra verem?” 
 

Laura pega a boneca que está em sua mão e muda a aparência 
dela.  
 
LAURA: “Uau! Que incrível.”  
 

Alícia faz o mesmo com a boneca em sua mão. 
 
ALÍCIA: “Que da hora.” 
MARCELINA: “Elas são tão lindas.  
MARIA JOAQUINA: “São mesmo. Mas depois a gente brinca meninas, 
primeiro eu vou pegar mais algumas roupas.” 
LAURA: “Olha gente, também tem o quarto. Que romântico!” 
MARCELINA: “É bem de princesa. Que graça a cama e a penteadeira.” 
 
 Do lado de Laura, que está com a boneca Barbie rosa em mãos, 
aparece uma casinha da linha Barbie. 
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• Capítulo 102 – transmitido em 9.10.12 – minuto: 1´11 – Linha Barbie 
Quero Ser12 
 

Graça está na sala de aula do terceiro ano. Várias bonecas Barbie 
estão sobre a mesa da professora Helena. 
 
GRAÇA: “Vamos lá, meninas. Vamos se juntar a suas colegas chicosas. 
Cada uma mais linda do que a outra, num é mesmo? Venha cá. Tu fica 
aqui desse ladinho e tu desse lado aqui, por causa do cachorrinho. 
Oxente, tá com a patinha quebrada, num é mesmo? Au, au, au.” 
 

 
 

                                                   
12

 http://www.youtube.com/watch?v=UoioNSvOds0. Acesso em 15.10.2012. 
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 A professora Helena entra na sala e Graça toma um susto. 
 
GRAÇA: “Oxente professora, eu só tava aqui.” 
HELENA: “Eu não pedi só pra você trazer minha caixa?” 
GRAÇA: “É, eu tava aqui... tu vai dar o dia livre pras bacurizinha, é?” 
HELENA:”Não, por que?” 
GRAÇA: “É florzinha, não é porque eu tava aqui com a caixa, trazendo, 
num é mesmo? Aí eu vi dentro, num é? E achei que você ia dar as 
bonequinhas pra elas se divertir, pra elas brincar, né?” 
HELENA: “Não, Graça. As bonecas fazem parte da minha aula.” 
GRAÇA: “Elas são umas lindeza, num é mesmo? Olha que chicosa. Meu 
sonho, visse, era ter uma dessa assim, quando eu era bem bacurizinha. 
Tão lindia, né?” 
HELENA: “É, a Barbie tem uma linha inteira só de profissões. São várias! 
Foi até difícil de escolher.” 
GRAÇA: “Ai, as menina vão ficar destrambelhada, doidinha quando vê, 
num é mesmo?” 
HELENA: “A intenção é que ela aprendam brincando. A Barbie é a única 
que permite que elas escolham várias profissões e mudem de idéia 
quantas vezes quiserem.” 
GRAÇA: “Eu quero ser a Barbie atriz de cinema! Essa daqui, oia só. Oia os 
brinco. Oia aí. Imagine eu, frorzinha, lá fazendo pose pros frotógrafo, no 
tapetão vermelho.” 
 

As alunas Alícia, Bibi, Carmem, Laura, Marcelina, Maria Joaquina e 
Valéria entram na classe, voltando do intervalo. 
 
HELENA: “Ah, meninas! Vocês chegaram mais cedo! Não era pra verem a 
surpresa antes da hora.” 
LAURA: “O que são todas essas bonecas, professora?” 
HELENA: “Aproveitando a aula que tivemos essa semana sobre 
profissões, hoje vocês vão experimentar várias profissões brincando.” 
MARCELINA: “Eu vou ser a veterinária, pra poder cuidar de todos os 
bichinhos.” 
ALÍCIA: “Professora Helena, qual é essa aqui de chapéu?” 
HELENA: “É a caça dinossauros.” 
ALÍCIA: “Eu vou ficar com essa daqui, professora. Ou será que eu fico com 
a pilota de avião? Não sei.” 
MARIA JOAQUINA: “Eu vou ficar com a estilista, é claro.” 
VALÉRIA: “Já que não tem apresentadora de TV, eu vou ficar com a 
presidente.” 
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 Acabam as bonecas sobre a mesa. Bibi repara que Graça está com 
as mãos atrás das costas. 
 
BIBI: “O que você está escondendo aí, Graça?” 
GRAÇA: “Eu? Não, nadinha não. É só uma bonequinha, num é mesmo?” 
BIBI: “A atriz de cinema não, Graça. I can be that. Tem tudo a ver 
comigo.” 
 
 Bibi fica com a boneca que estava com Graça. 
 
 

• Capítulo 102 – transmitido em 9.10.12 – minuto: 12´12 – Uno Roboto13 
 

Davi, Daniel, Adriano e Kokimoto estão sentados no pátio em volta 
de um brinquedo. 

 

                                                   
13

 http://www.youtube.com/watch?v=UoioNSvOds0. Acesso em 15.10.2012. 
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BRINQUEDO: “Você quer se divertir com ‘Uno Roboto’?” 
ADRIANO: “Sim!” 
BRINQUEDO: “Aperte, segure no botão vermelho e fale no microfone.” 
ADRIANO: “Adriano!” 
KOKIMOTO: “Kokimoto!” 
DANIEL: “Daniel!” 
DAVI: “Davi!” 
BRINQUEDO: “Aperte minha cabeça para ligar. Você começa.” 
ADRIANO: “Vai, Davi, você começa. Eu to vendo suas cartas.” 
 
DANIEL: “Multicolor.” 
KOKIMOTO: “Eu quero o vermelho!” 
DANIEL: “Mais dois. Compra mais duas aí, Davi.” 
BRINQUEDO: “Kokimoto, descarte qualquer duas cartas. Daniel, é sua vez 
de jogar.” 
DANIEL: “Davi, compra mais duas.” 
 

Firmino chega. 
 
KOKIMOTO: “Oi, Firmino. Quer jogar com a gente?” 
FIRMINO: “Não, não. Obrigado.” 
BRINQUEDO: “Gosto muito de você.” 
GRAÇA: “Ai, meu Deus! Fala! Esse joguinho dá gosto pra sereno, ein? 
Adoro!” 
ADRIANO: “Então por que você não joga com a gente, Graça?” 
FIRMINO: “Tá bom, só um pouquinho, ein?” 
DANIEL: “Peraí que eu vou embaralhar tudo de novo.” 
GRAÇA: “Agora vocês vão ver a mestra, a dona do jogo. Não vou perdoar 
ninguém.” 
DANIEL: “Vai, Firmino.” 
GRAÇA: Ganhei!” 



28 
 

 
DIRETORA: “Bonito, ein mocinha. Jogando com as crianças ao invés de 
fazer seu trabalho. Você também, né Firmino?” 
FIRMINO: “Perdão, Diretora Olívia. Mas os alunos estão no horário livre.” 
GRAÇA: “A gente que só um joguinho...” 
DIRETORA: “Ah, não quero saber o que vocês pensaram, não. Voc~es tem 
que trabalhar, ao invés de ficar... aí... jogando com os alunos. Hum, eu 
sou a melhor nesse jogo aí!” 
ADRIANO: “Ah, então joga com a gente, diretora.” 
DANIEL: “É, diretora! Joga com a gente, por favor.” 
DIRETORA: “Não, não, não, claro que não. E vocês dois, chega de 
brincadeira e voltem já para o trabalho de vocês.” 
GRAÇA: “Sim, senhora.” 
DIRETORA: “Que absurdo, é um absurdo!” 
 

A Diretora Olívia vai chegando perto e se senta no banco onde os 
meninos estão sentados e começa a mexer no jogo também. 

  
 

• Capítulo 103 – transmitido em 10.10.12 – minuto: 29’29 - Polly Pocket 
Mattel Casa Cola e Descola14 
 

A menina Carmem está na casa de sua amiga Valéria brincando 
com ela de bonequinhas. 
 
CARMEM: “Da última vez que eu tomei banho de piscina foi há muito, 
mas muito tempo atrás. Tava precisando de um banho de sol.” 
VALÉRIA: “É mesmo. O que que você acha de, na nossa próxima festa, de 
eu chamar todas as meninas?” 
CARMEM: “É e a gente faz uma festa na piscina!” 
VALÉRIA: “Isso mesmo. Enquanto eu vou pensando nos preparativos, 
vamo fazer um lanchinho?” 
CARMEM: “Boa, gostei. Rá, cheguei primeiro. Lá, lá, lá, lá, lá, lá.” 
VALÉRIA: “Tô aproveitando a vista.” 
CARMEM: “Ahã, eu finjo que acredito.” 
VALÉRIA: “Olha, enquanto eu pego a comida no fogão, você pega a 
comida na geladeira, ok?” 
CARMEM: “Tá, mas onde que tá ela?” 
VALÉRIA: “Tá em cima de você, bobinha.” 
CARMEM: “Ah!” 
VALÉRIA: “Você não acha melhor descolar a geladeira e colar ela 
embaixo?” 
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 http://www.youtube.com/watch?v=5bZG03s9HyI. Acesso em 16.10.2012. 
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CARMEM: “É verdade.” 
VALÉRIA: “Prontinho.” 
CARMEM: “Nossa, quanta comida!” 
VALÉRIA: “Aqui é só fartura, meu bem.” 
CARMEM: “Ah, vamos comer muito.” 
 

 
 
 

• Capítulo 104 – transmitido em 11.10.12 – minuto: 12’30 – Linha Barbie 
Quero Ser15 
 

Bibi chega na casa de sua amiga Maria Joaquina. As duas estão na 
sala e uma série de bonecas Barbie estão em cima do sofá. 
 
BIBI: “Oi amiga!” 
MARIA JOAQUINA: “Ai, Bibi, que bom que você chegou. Não agüentava 
mais esperar.” 
BIBI: “Olha, as bonecas que a professora usou na aula sobre profissões” 
CARMEM JOAQUINA: “Ahã, iguaizinhas. A diferença é que essas são 
minhas, é claro.” 
BIBI: “Você comprou todas?” 
MARIA JOAQUINA: “Não. É claro que não. Eu só comprei as que eu mais 
gostava. São mais de cento e trinta profissões.” 
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 http://www.youtube.com/watch?v=_KripuT-uMg. Acesso em 16.10.2012. 
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A mãe de Maria Joaquina, Clara Medsen, entra na sala. 

 
CLARA: “Oi, Bibi. Que bom te ver!” 
BIBI: “Oi, tia. Eu vim brincar com a Maria Joaquina.” 
CLARA: “Fica à vontade, viu querida?” 
MARIA JOAQUINA: “Ai, ainda bem que você chegou, mamãe. Me ajuda a 
escolher? Com qual profissão eu brinco hoje?” 
CLARA: “Hum, você não disse que queria ser estilista quando crescer?” 
MARIA JOAQUINA: “Sim, eu disse, mamãe. Só que eu já brinquei com a 
estilista da vez passada. E agora eu quero mudar um pouco, né?” 
CLARA: “Então você pode brincar com todas até decidir, né?” 
MARIA JOAQUINA: “É, é verdade.” 
CLARA: “Quando eu era criança e me perguntavam o que eu queria ser 
quando eu crescesse ficava muito difícil eu responder. Eu não tinha essa 
Barbie Quero Ser pra me ajudar. Agora vocês podem experimentar e ser 
o que quiserem.” 
BIBI: “Eu já sei o que você pode ser, Maria Joaquina.” 
MARIA JOAQUINA: “O que?” 
Bibi: “Enfermeira. Pra ajudar seu pai nas cirurgias.” 
MARIA JOAQUINA: “É mesmo, Bibi, você tem razão. Assim eu já posso 
treinando pra ser médica.” 
BIBI: “Eu quero ser pilota de avião. Pra viajar bastante e visitar minha 
fampilia lá nos Estados Unidos.” 
CLARA: “Eu também quero escolher uma.” 
BIBI e MARIA JOAQUINA: “Qual?” 
CLARA: “Veterinária. Eu sempre gostei muito de bichos. E esse 
cachorrinha é muito fofo, não é?” 
BIBI: “É verdade. Vamo brincar com a gente, tia.” 
CLARA: “Hum, tá bom, vai. Só um pouquinho.” 
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Malharia Brandili Ltda. 

 

• Capítulo 82 – transmitido em 11.9.2012 – minuto: 1’18’’ – Roupas novas 
da Brandili16

 

 
 Os alunos Adriano, Daniel, Jaime, Kokimoto e Paulo estão reunidos 
no clube dos meninos, que fica numa casa abandonada. Durante uma 
conversa entre os amigos, o aluno Kokimoto entra em cena com duas 
sacolas de roupas da marca Brandili. 
 

 
 

[...] 
O personagem Kokimoto entra em cena segurando duas sacolas, 

uma em cada mão. 
 
KOKIMOTO: “E aí, galera! Qual é a boa de hoje?” 
PAULO: “Caraca, Japa, tá nos trinques, hein!” 
JAIME: “Roupa nova?” 
KOKIMOTO: “Novinha. Acabei de comprar com a minha mãe.” 
DANIEL: “Orra, Koki, é da hora, hein!” 
ADRIANO: “Irado! Quem ia gostar disso era o cartola negra. Ele é o chefe 
do buraco negro e adora roupa novinha!” 
[...] 
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 http://www.youtube.com/watch?v=KbJ6kEZhKSA. Acesso em 19.10.2012. 
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• Capítulo 93 – transmitido em: 26.9.12 – minuto: 25’30 – Roupas da 
Brandili17 
 
 As amigas Laura e Bibi estão no quarto de Valéria, junto com a 
menina. As três estão reclinadas com um creme no rosto e pepinos sobre 
os olhos, fazendo um tratamento de beleza. Em cima da cama estão três 
sacolas vermelhas da Brandili. As três cansam e tiram os pepinos dos 
olhos. 
 
VALÉRIA: “Agora que a gente já cuidou da pele, tá na hora de dar uma 
repaginada no visu.” 
BIBI: “Oi?” 
VALÉRIA: “Vamos trocar de roupa. Colocar umas coisas mais fashion.” 
LAURA: “Legal.” 
 
 Valéria se aproxima das sacolas e começa a tirar as roupas de 
dentro delas e estender as peças sobre a cama. 
 
VALÉRIA: “Essa roupas foi minha prima Melissa que me deu. Ela tá 
sempre na moda.” 
BIBI e LAURA: “Que lindo.” 
 
 Bibi e Laura pegam e observam as roupas, admiradas. 
 

 
 
VALÉRIA: “Tem mais coisa ali.” 
 
 Valéria vai até o armário e pega mais uma sacola de roupas. 
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 http://www.youtube.com/watch?v=ZFZpxuG0XDk. Acesso em 19.10.2012. 
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BIBI: “Que maravilhoso.” 
VALÉRIA: “Gente, olha esse. É um dos meus preferidos. Laura, esse 
shortinho é romântico.” 
LAURA: “É tão romântico!” 
BIBI: “Amei essa blusa.” 
VALÉRIA: “Olha esse macacão.” 
 
 

Nestlé Brasil Ltda. 

 

• Capítulo 96 – transmitido em 1.10.12 – minuto: 23’38 – Leite 
Fermentado Chamyto18 
 
 Marcelina está sentada em um banco da escola com sua lancheira. 
Carmem chega. 
 
CARMEM: “Oi, Marcelina!” 
MARCELINA: “Oi, Carmem. Olha o que eu trouxe pra eu dividir com você 
na hora do lanche.” 
 
 Marcelina mostra dois potinhos do leite fermentado Chamyto 
 
CARMEM: “Eba! Brigada, Marcelina. Mas é que eu não trouxe nada pra 
dividir.” 
MARCELINA: “Tudo bem!” 
CARMEM: “Ai, eu vou querer que chegue logo a hora do lanche.” 
MARCELINA: “Ai, eu to com uma vontade de tomar agora.” 
CARMEM: “Não, Marcelina! Vamos deixar pra hora do lanche.” 
MARCELINA: “Tá bom!” 
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 http://www.youtube.com/watch?v=bnE076lHL9Q. Acesso em 16.10.2012. 
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SSR Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal Ltda. 

 

• Capítulo 105 – transmitido em: 12.10.12 – minuto: 26’10 - Produtos 
Jequiti19 
 

A professora Helena chega em sua casa com um pacote rosa em 
mãos. Ela chama por sua mãe, Cristina, que aparece e termina de colocar 
a mesa do almoço e convida-a para comer. A mãe repara no pacote rosa, 
deixado sobre um apoiador. 
 
CRISTINA: “Hum, ganhou presente? De quem?” 
HELENA: “De ninguém.” 
CRISTINA: “Pode falar, filha. Eu vou gostar quando eu tiver um genro. 
Claro que eu vou precisar o rapaz antes pra ver se eu aprovo, né?” 
HELENA: “Pára de falar besteira, dona Cristina. Esse presente não é pra 
mim. É pra você.” 
CRISTINA: “Pra mim?” 
HELENA: “É, eu comprei de uma amiga que é consultora Jequiti.” 
CRISTINA: “Nossa, filha. Brigada, não precisava! Mas não é nem meu 
aniversário, nem nada.” 
HELENA: “E precisa de data especial pra dar presente? Eu vi que seus 
cremes tavam acabando e comprei esse kit completinho da Jequiti Vida 
pra você.” 
 
 Cristina olha e retira os produtos da sacola, repousando-os sobre a 
mesa. A imagem dos produtos aparece grande na tela. 
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 http://www.youtube.com/watch?v=L97viwkUJRU. Acesso em 15.10.2012. 
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CRISTINA: “Nossa, é tanta coisa! Olha! Sabonete... desodorante... creme 
pras mãos... creme para o corpo... nossa!” 
HELENA: “Ah, esse óleo é ótimo! Deixa a pela macia, macia.” 
CRISTINA: “E esse aqui?” 
HELENA: “É o Colônia Splash. Experimenta o cheirinho.” 
CRISTINA: “Hum, que delícia. Você devia comprar um desse pra você 
também.” 
 

As duas seguem conversando sobre Helena arranjar um namorado 
e também sobre os tipos de creme da Jequiti, elogiando os aromas de 
cada um. 

 

 
 

 
 
 

SKY 
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• Capítulo 79 – transmitido em 6.9.2012 – minuto: 2’00’’ – Panfleto da TV 
por assinatura SKY20 
 

Após o jantar em família, o pai do aluno Jaime (Rafael) fala para 
seus filhos ajudarem sua mãe para tirar a mesa enquanto ele se prepara 
para ver o jogo do Corinthians. 
 
RAFAEL: “Nossa, mas esse sinal aqui tá uma porcaria! Ô Eloísa! Você sabe 
o que aconteceu com a TV?” 
ELOÍSA: “Não. Ela já está assim tem alguns dias viu... Eu tentei assistir 
meus programas hoje, mas não consegui não!” 
RAFAEL: “Eu não acredito que eu vou perder o jogo, Eloísa!” 
ELOÍSA: “Eu tava falando com a Paula, a mãe do Cirilo...” 
RAFAEL: “Ah, pera aí, Eloísa! Não vem com fofoca de vizinha! Você não 
está vendo que eu to todo aflito aqui?” 
ELOÍSA: ”Não, não é fofoca não, Rafael! Ela disse que assinou um pacote 
da SKY com mais de 80 canais por R$39,90. Ela disse que a imagem tá 
uma beleza. Parece que a televisão é nova! Ó, dá uma olhada nesse 
panfleto aqui.” 
 
Nesta cena Eloísa mostra o panfleto para Rafael, que fica entusiasmado 
com a promoção oferecida pela SKY. 
 

 
 
RAFAEL: “E tem até aquele canal que cobre o jogo inteiro, não é?” 
ELOÍSA: ”Acho que sim. Ah, tem tudo que é canal! Tem desenho, filme, 
esporte. Lá na casa dela e disse que tá todo mundo contente!” 
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 http://www.youtube.com/watch?v=_u-bxYO2ySY. Acesso em 19.10.2012. 
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RAFAEL: “E o preço tá muito bom.” 
ELOÍSA: “Então... por que você não dá uma olhada?” 
RAFAEL: ”Amanhã mesmo eu vou correr pra ver isso!” 
 
 

• Capítulo 80 – transmitido em 7.9.2012 – minuto: 1’44’’ – TV por 
assinatura SKY21 

 
Logo após o pai de Jaime – Rafael – assinar o pacote da TV por 

assinatura SKY, ele se senta em frente à televisão, juntamente com seu 
filho Jaime e seu ajudante, Jurandir, para ver como o serviço funciona. 
 

 
 
RAFAEL: “Agora sim, Jurandir! Agora eu vou poder assistir o jogo do 
Coringão feito patrão, rapaz!” 
JURANDIR: “Ô Chefe, então liga logo esse negócio em vez de ficar parado 
aí, aperta o botão aí, ô!” 
RAFAEL: “Que que isso? Se deu agora pra me dar ordem, rapaz? 
JURANDIR: “Não chefe, não é nada disso não. Desculpa aí. Sabe o que 
que é? Eu queria ver se a imagem aqui da televisão é tão compatível ao 
jogo do nosso Coringão.” 
RAFAEL: “Ah, aí sim.” 
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 http://www.youtube.com/watch?v=zDJw6GZQR-Y. Acesso em 19.10.2012. 
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RAFAEL: “É muita mordomia pra uma TV!” 
JURANDIR: “Tá podendo, hein chefe, tá podendo!” 
RAFAEL: “Eu to podendo porque o preço tá deixando, ô seu cabeça de 
bagre.” 
JURANDIR: “Que mágico!” 
JAIME: “Que que vocês dois tão fazendo parados aí na frente da TV?” 
RAFAEL: “Filhão, agora a gente tem canal que não acaba mais! Ó lá, 
Jurandir, tem até a tabela do jogo!” 
JURANDIR: “Ó, ele acabou de falar aí chefe que vai passar os melhores 
momentos do jogo de ontem!” 
RAFAEL: “Eu não assisti, bora assistir agora!” 
JAIME: ”Mas eu ainda vou poder ver o meu ‘Chaves’, né?” 
RAFAEL: “Claro. O ‘Chaves’ e o que mais você quiser, filhão.” 
JAIME: “Então bota aí que já tá passando.” 
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RAFAEL: “Que isso, muleque? Não tá vendo que a gente vai assistir os 
melhores momentos do jogo?” 
JAIME: “Vem cá, vocês dois não deviam estar trabalhando a essa hora, 
não?” 
RAFAEL: “E você? Você não devia estar fazendo dever de casa não, 
muleque? 
JAIME: “Eu? Bom, é que eu quero ver a televisão 
RAFAEL: “Calma gente, vamo ver como é que funciona antes!” 
JURANDIR: “Olha que imagem! Parece cinema o negócio, mano” 
 
 

YES 

 

• Capítulo 73 – transmitido em 29.8.2012 – minuto: 22’20’’ – Cartaz e 
apostilas do curso de idiomas Yes22 
 

Todos os alunos da classe da professora Helena estão reunidos em 
uma sala de aula, esperando, ansiosos, pelo começo da aula de inglês. 

 

 
 
Enquanto a aula não começa, os alunos começam a conversar. 

Durante o decorrer da cena, observam-se apostilas em cima das mesas 
de cada criança e um cartaz do curso de idiomas Yes exposto no fundo da 
classe. 
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 http://www.youtube.com/watch?v=n14M0X7NGB8. Acesso em 19.10.2012. 
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