São Paulo, 15 de agosto de 2012

Prezado Sr. Renan Ferracioli,
O Instituto Alana, por meio do seu Projeto Criança e Consumo, cuida de
encaminhar aos seus cuidados, conforme já foi tratado, CD contendo diversos
exemplos de merchandising veiculados pelo SBT durante a novela Carrossel,
bem como documentos relativos à multa aplicada pelo antigo DPDC em face da
emissora, em razão de temática semelhante. Segue também relatório
preliminar sobre referidos anúncios (no CD e impresso) e denúncia enviada por
uma mãe ao Instituto Alana, para conhecimento do Procon.

Atenciosamente,
Instituto Alana
Projeto Criança e Consumo

Ekaterine Karageorgiadis
Advogada

Rua Fradique Coutinho, 50 11º andar Pinheiros São Paulo SP 05416-000 Brasil
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I.

Publicidade no programa Carrossel

Carrossel é uma telenovela brasileira destinada ao público infantil,
produzida e transmitida pela emissora SBT. A história é inspirada na telenovela
mexicana homônima de sucesso nos anos 90, televisionada no Brasil pela
mesma emissora.
A trama gira em torno das histórias envolvendo a vida e a família dos
alunos do terceiro ano da Escola Mundial, a professora Helena, a diretora Olívia,
a faxineira Graça e o porteiro Firmino.
O programa é transmitido de segunda à sexta, das 20h30 às 21h15. O
primeiro capítulo foi ao ar em 21.5.2012.
Entre 21.5.2012 e 13.8.2012, Carrossel já exibiu 18 cenas de publicidade
de produtos durante a trama. No rol das empresas que anunciaram seus
produtos estão: Banco do Brasil S.A., Mattel do Brasil Ltda.,
Malharia Brandili Ltda., Cacau Show Ltda., Nestlé Brasil Ltda., Unilever Brasil
Ltda. e SKY Brasil Serviços Ltda.

II.

Exibição de publicidade no programa Carrossel – por empresa:

Banco do Brasil S.A.
• Capítulo 37 - transmitido em: 10.7.12 – minuto: 11’09 – Crédito do
Banco do Brasil1
Na cena estão em casa o menino Jaime Palillo e toda sua família:
sua mãe Eloísa, seu pai Rafael e seu irmão Jonas. Rafael está sentado na
mesa e seus estão mexendo filhos no computador. Eloísa reclama do
colchão e quer que Rafael compre um novo. Rafael diz que está sem
dinheiro, pois acabou de comprar um computador, mas tem uma idéia.
RAFAEL: “Claro. Tem o crédito do Banco do Brasil que dá até pra ver pela
internet. Ô Jonas, bota no site do banco aí.”
Jonas acessa o site do banco no computador e Rafael se junta à ele. Jaime
sai para ir à escola.

1

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=JVNhKUyozHo. Acesso em 14.8.2012.

RAFAEL: “O gerente me explicou como funciona, viu? Tem que ir na parte
do crédito. Ali, ali ali! Pó apertá.”
ELOÍSA : “Mas não vai ficar muito pesado pra pagar depois?”
JONAS: “Ó, aqui tá falando de uma simulação que dá pra ver os prazos e
as prestações. Vocês querem fazer?”
RAFAEL: “Claro, faz logo, faz logo.”
Aparece a tela do laptop, em que é possível ver a página do site do
Banco do Brasil referente à simulação de financiamentos de móveis e
eletrônicos do banco.

ELOÍSA: “Olha! Mas assim eu acho que vai dar pra pagar depois, né?”
RAFAEL: “Tá bom, tá bom. Vamo logo comprar esse colchão. Ô mulher, o
que cê tá esperando. Vai pegar as coisas, nós vamos na loja do colchão
agora mesmo.”
ELOÍSA: “Agora?”
RAFAEL: “É.”
ELOÍSA: “Ai, meu Deus. Eu nem to acreditando nisso!”
RAFAEL: “Eu nunca mais quero ver a minha gordinha reclamando de dor
nas costas.”

• Capítulo 58 - transmitido em: 10.7.12 – minuto: 15’53 – ‘Veste a Camisa’
do Banco do Brasil2
Rosa, a mãe da menina Valéria Ferreira, entra na sala da sua casa e
começa a mexer no computador. Em seguida, Valéria entra e começa a
conversar com sua mãe sobre seu amigo da escola, Davi Rabinovich.
Ricardo, o pai, entra na sala e mostra sua camisa da sorte para torcer
para o Brasil nas Olimpíadas.
VALÉRIA: “Pai, por que que ao invés de você só usar a camisa, você não
manda uma mensagem de torcida pela internet?”
RICARDO: “Ué, mas dá pra torcer pela internet agora?”
VALÉRIA: “Claro!”
ROSA: “É, meu amor. Tá todo mundo mandando mensagem de apoio
pros atletas brasileiros.”
RICARDO: “Como? Por e-mail?”
VALÉRIA: “Ai, pai. Cê tá por fora, ein?”
ROSA: “Você nunca viu aquele site ‘vesteacamisa.com.br’?
RICARDO: “É, mas deve ser de brincadeira.”
ROSA: “Claro que não! É o incentivo do Banco do Brasil, que sempre deu
apoio ao esporte. O negócio é sério.”
RICARDO: “Então vamo mandar a mensagem. Como é que faz? Vamo,
vamo manda.”
VALÉRIA: “Mamãe, coloca no site.”
ROSA: “vesteacamisa.com.br. Ó lá. E aí? O que que a gente vai escrever?”
Aparece a tela do computador na página do Banco do Brasil.

2

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=JVNhKUyozHo. Acesso em 14.8.2012.

RICARDO grita: “Eaí Brasil? Traz a medalha de ouro pra gente! Será que
eles ouviram?”

Eles mandam a mensagem.
VALÉRIA: “Olha, mãe! Dá pra mandar mensagem com o jogo da velha do
‘Veste a camisa’. Deixa eu enviar pelo meu perfil? Por favor.’
ROSA: “Tá bom vai. Mas me devolve logo, filha? Eu tenho que voltar a
trabalhar.”
VALÉRIA: “Tá bom, eu prometo que vai ser rapidinho.”

Mattel do Brasil Ltda.
• Capítulo 01 - transmitido em: 21.5.12 – minuto: 10’53 – Boneca Barbie
O primeiro episódio da novela infantil mostra o primeiro dia de
aula dos alunos e funcionários da escola ‘Mundial’. Durante o período
escolar as crianças são vistas em meio a brincadeiras, travessuras e aulas
na classe. A grande maioria dos personagens é apresentada aos
telespectadores.
Em relação ao merchandising exposto neste capítulo, observa-se o
uso de um modelo da boneca ‘Barbie’, levada para a escola pela
personagem Marcelina Guerra.

As personagens Marcelina e Laura sentam em um banco no pátio
da escola, e começam a conversar.
LAURA GIANOLLI: “Calma, Marcelina! Deixa eu ver sua boneca!”.
MARCELINA GUERRA: “Terminei de colocar o vestido nela, uma princesa
não pode andar por aí sem roupas!”.
LAURA GIANOLLI: “Ai, Marcelina”.
Laura começa a comer um lanche de forma bastante rápida.
MARCELINA GUERRA: “Cuidado para não engasgar, né? Meu irmão falou
que eu podia trazer a boneca e nem precisava falar com a minha mãe!”.
LAURA GIANOLLI: ”Que pena que acabou, estava tão bom!”.
Paulo Guerra tira bruscamente a boneca da mão de sua irmã,
Marcelina Guerra.

MARCELINA GUERRA:
GUERRA “Ai, Paulo!”.
LAURA GIANOLLI:: ”Devolve essa boneca agora!”.
PAULO GUERRA:: “Vem fazer!”.
MARCELINA GUERRA:
GUERRA: “Eu vou contar até 3 e você vai me dar, senão
conto tudo pro papai! 1...2...”.
PAULO GUERRA:: “Eu nem ligo, ele não tá aqui agora! Vou dar um jeito
nessa boneca baranga!”.
LAURA GIANOLLI:: ”Ela é uma princesa, não uma baranga!”.
No fim da cena, Paulo sai correndo pelo pátio com a boneca de sua irmã
nas mãos.
•

Capítulo 04 - transmitido em: 24.5.12 – minuto: 4’20 – Barbie , Hot
Wheels e Max Steel3
Neste episódio, os alunos Adriano Ramos, Cirilo Rivera, Daniel
Zapata, Davi Rabinovich, Jaime Palillo, Kokimoto
Kokimoto Mishima e Paulo Guerra
reúnem-se
se no quarto de um dos estudantes, espaço em que brincam e
conversam durante certo tempo.
No que se refere ao merchandising de produtos, é possível de se
notar que o quarto anteriormente mencionado é repleto de brinquedos,
que estão presentes nas mesas, prateleiras e ocupam todo o cenário
apresentado. Nesta cena, o boneco ‘Max Steel’ e algumas pistas de
corrida da marca ‘Hot Wheels’, ambos pertencentes à empresa Mattel do
Brasil Ltda., são expostos em meio as brincadeiras e conversas das
crianças.

3

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=scUBhQpXTS4&feature=plcp.
http://www.youtube.com/watch?v=scUBhQpXTS4&feature=plcp Acesso em
23.7.2012.

Na cena seguinte, a personagem Maria Joaquina aparece
brincando com uma boneca Barbie, em meio a um cenário em que é
também possível de se visualizar uma casa de brinquedo, repleta de
bonecas ‘Barbie’ em seu interior.

MARIA JOAQUINA: “Mãe!... Manhê!”.
EMPREGADA JOANA: “Maria Joaquina, sua mãe não tá em casa, não! Ela
e seu pai saíram para jantar. Você precisa de alguma coisa?”.
MARIA JOAQUINA: “Não, na verdade só queria mostrar essa roupinha
nova pra ela!”.
EMPREGADA JOANA: “Nossa, é muito linda mesmo! Tá toda fashion a sua
boneca!”.
MARIA JOAQUINA: “Ai, Joana, e o que você entende de moda hein?”.
EMPREGADA JOANA: “Ai, eu só to falando!”.
MARIA JOAQUINA: “Agora vai, vai, sai daqui! Eu chamei a minha mãe,
não você!”.
EMPREGADA JOANA: “Cruz credo! Desse jeito você nunca vai ter
amigas!”.

Malharia Brandili Ltda.
•

Capítulo 58 - transmitido em: 8.8.12 – minuto: 10’19 – Roupas Brandili
A menina Maria Joaquina está na sala de estar de sua casa. Sua
mãe, Clara, entra carregando sacolas.
CLARA: “Cheguei.”

MARIA JOAQUINA: “Ah, finalmente, mamãe. Tava te esperando pra
jantar.”
CLARA: “Ah, desculpa, meu amor. Eu fui almoçar com algumas amigas e
aproveitei pra fazer umas comprinhas.”
Clara coloca todas as sacolas, com a marca da Brandili, em cima da
mesa.
MARIA JOAQUINA: “Hum, então trouxa alguma coisa pra mim?”
CLARA: “Claro! Eu vi tanta coisa linda pra você que eu não resisti e
comprei tudo. Espero que você goste.”
MARIA JOAQUINA: “Mamãe, você por acaso trouxe algum vestido?
Porque eu praticamente não tenho quase nenhum.”
CLARA: “Ah, que exagero, filha. Você tem um guarda-roupa cheio.”
MARIA JOAQUINA: “É, só que todos os que eu tenho eu já usei mais
mais de uma vez.”
CLARA: “Ó. Olha esse vestido aqui. É da última coleção.”
MARIA JOAQUINA: “Que lindo.
CLARA: “Não é lindo? Tem essa blusinha também. Olha.”
MARIA JOAQUINA: “Que linda! Eu tenho certeza que essa blusinha vai
combinar super com aquela minha saia rosa, sabe?”
CLARA: “Vai. E eu comprei um shortinho que combina também. Você
pode usar com a saia e com o shorts. Que tal? Aqui també,, comprei um
monte de coisa. Olha essa daqui.”
As duas seguem tirando as roupas etiquetadas da sacola, comentando e
colocando-as sobre o sofá.

Cacau Show Ltda.
•

Capítulo 54 - transmitido em: 2.8.12 – minuto: 14’48 – Promoção
‘Fábrica de Chocolates Show’ da Cacau Show
Em uma conversa entre a professora Helena e Miguel Medsen, o
médico fala da importância das crianças comerem doces, principalmente
chocolates, se fossem feitos de cacau de ótima qualidade, e a partir daí
cita todas as supostas qualidades nutricionais do produto alimentício.

Na cena seguinte o aluno Adriano Ramos entra na loja ‘Cacau
Show’ e fica maravilhado ao ver os produtos expostos na loja, e, além
disso, dá atenção especial a uma barra de chocolate, que possibilita o seu
consumidor a ganhar um bilhete premiado. O referido bilhete permite
seu ganhador a visitar a fábrica de chocolates da ‘Cacau Show’, ganhar
várias surpresas e participar das gravações com o elenco da novela.

• Capítulo 61 - transmitido em: 13.8.12 – minuto: 28’35 – Produtos e
Promoção ‘Fábrica de Chocolates Show’ da Cacau Show4
As crianças Carmen e Jaime entram em uma loja da Cacau Show e
são recepcionados por uma atendente.

ATENDENTE: “Oi! Sejam bem-vindos.”
CARMEN: “Brigada.”
ATENDENTE: “Pode ficar à vontade.”
Os meninos começam a ver os produtos.
4

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=P2sc4Ek7FcQ. Acesso em 14.8.2012.

JAIME: “Olha essa caixa de ferramenta de chocolate.”
CARMEN: “Olha essa Miau”
JAIME: “Ai que delícia, que delícia, que delícia.”
CARMEN: “Olha quanto chocolate!”

Os dois saem correndo em direção à uma prateleira repleta de
doces.
JAIME: “Ai, meu pai. Eu vou querer todos.”
CARMEN: “Ué, mas você não vai querer a barra da promoção?”
JAIME: “Ah, não. Com o dinheiro que eu trouxe só dá pra comprar uma
barra só. Até parece que eu ia achar o bilhete dourado nela. Eu vou
escolher outro chocolate.”
Carmen vai até uma prateleira e pega uma barra de chocolate da
promoção.
ATENDENTE: “Posso ajudar?
CARMEN: “Não, obrigada. Eu só to olhando”
ATENDENTE: “Ah tá. Dá licença.”
Jaime vai onde está Carmen e pega da prateleira a barra que ela
tinha devolvido.
JAIME: “Então eu vou levar essa aqui. Daí a gente divide.”
CARMEN: “Sério?”
JAIME: “Sério. Vem.”

Os meninos vão ao balcão para pagar. Depois:
JAIME: “Eu vou abrir agora.”
Ao retirar o chocolate da embalagem aparece uma folha dourada.
CARMEN: “Olha Jaime!”
JAIME: “O que?”
CARMEN: “Olha aí!”
JAIME: “Ai, meu Deus.”
CARMEN: “Será?”
JAIME: “Ganhei, ganhei!”
CARMEN: “Meu Deus do céu, parabéns!”
JAIME: “Não to acreditando, não to acreditando”
CARMEN: “Que máximo, você vai poder conhecer a fábrica de chocolate
Show!”
JAIME: “Eu sei, eu sei!”
ATENDENTE: “Parabéns, viu? Você é muito sortudo.”

Os dois comemoram. Os amigos Adriano e Davi entram na loja e
todos se cumprimentam.

CARMEN: “Cirilo, Adriano, vocês não sabem. O Jaime encontrou o último
bilhete dourado.”
CIRILO: “Sério?”
CARMEN: “É, é sério.”
Adriano que tinha pego uma barra da promoção da prateleira, a
coloca de volta no lugar, com cara de decepção.
CIRILO: “Parabéns, Jaime. Você merece.”
JAIME: “Valeu.”
ADRIANO: “Meu grande sonho já era.”
CARMEN: “Que sonho?”
ADRIANO: “De conhecer a fábrica de chocolates Show.”
JAIME: “Olha Adriano, se você quiser eu posso te dar o meu.”
ADRIANO: “Não, num precisa. É seu. Você que tirou a sorte grande.”
JAIME: “Ah, cara. Não fica assim não. Relaxa, tá. Eu sei o quanto você
quer entrar nessa fábrica, então eu prometo que vou te ajudar.”
ADRIANO: “Como?”
CARMEN: “É. Como?”
JAIME: “Xá comigo.”

Nestlé Brasil Ltda.
• Capítulo 17 - transmitido em: 12.6.12 – minuto: 3’19 – Chamyto 2 em 15

5

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=PKpcZMs_gX8&feature=relmfu. Acesso em 14.8.2012.

A menina Carmen está sentada num bando da escola quando abre
uma embalagem de iogurte. Sua amiga Marcelina chega e senta ao lado
dela. As duas conversam sobre um jogo de queimada que aconteceu há
pouco. Aparece de perto o iogurte e o logo da Nestlé e da Chamyto.

CARMEN: “Como não deu tempo no recreio, to comendo só agora.”
MARCELINA: “Trouxe lanche hoje, Carmen?”
CARMEN: “Foi a professora Helena que trouxe pra mim.”
MARCELINA “Que legal! É Chamyto?”
CARMEN: “Chamyto 1 mais 1, com bolinhas de cereal. Dá pra comer tudo
junto. Já até aprendi como se faz, ó.”
Carmen dobra a embalagem de iogurte no meio, fazendo com que
as bolinhas de cereal que ficavam num compartimento caiam no outro
compartimento, se misturando ao iogurte que havia lá.

MARCELINA: “Cuidado Carmen, vai cair!”
CARMEN: “Não cai não.”
MARCELINA: “Nossa”
CARMEN: “Agora é só misturar e comer” – diz a menina enquanto
mistura o iogurte e as bolinhas com uma colher de plástico. – “ Quer?”
MARCELINA: “Não, Carmen. Pode comer. Esse lanche é seu.”
CARMEN: “Deixa disso Marcelina. Tem duas colherzinhas, a gente pode
comer juntas.”

Marcelina acena a cabeça, aceitando a sugestão da amiga. As duas
comem o iogurte. Após a primeira colherada, as duas se olham, acenam a
cabeça e continuam comendo.
•

Capítulo 25 - transmitido em: 22.6.12 – minuto: 8’44 – Leite
fermentado Chamyto6
Alícia brinca de amarelinha enquanto Marcelina e Laura assistem
sentadas. A menina joga a pedrinha até chegar à casa. As amigas que
observam dizem que ela é boa, mas que é difícil acertar a casa 10.
Alícia vai até a sua lancheira, tira uma embalagem de leite
fermentado Chamyto e começa a beber. A embalagem aparece de perto,
como o logo da Chamyto visível.

6

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=BpjJtYamkfA&feature=related. Acesso em 14.8.2012.

Depois de tomar tudo, a menina coloca a embalagem vazia na
lancheira, volta para a amarelinha e acerta de primeira a casa número 10
da amarelinha com sua pedrinha.

•

Capítulo 41 - transmitido em: 16.7.12 – minuto: 3’30 – Leite fermentado
e site da Chamyto7
Davi entra em seu quarto tomando alguma coisa. Ele senta em sua
cama, olha a foto de Valéria e é possível reconhecer a embalagem de
chamyto, com rótulo azul, em sua mão. Cirilo e Adriano chegam para
fazer o trabalho de português e brincar. Davi senta na cadeira em frente
ao computador e deixa a embalagem de chamyto em cima da mesa, que
aparece à frente do telespectador. Adriano aponta para tela. Diálogo.

7

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=gixNUtn58VE. Acesso em 14.8.2012.

ADRIANO: “O que é isso?”
DAVI: “Eu tava brincando antes de vocês chegarem. É um jogo novo do
site, pra você ajudar a escolher o novo sabor do leite fermentado.”
Aparece a tela do computador na página do jogo que os meninos
falam do site da Chamyto.
CIRILO: “Que da hora! Como se joga?”
Davi: “É fácil. Primeiro você escolhe seu fruta-móvel, aí vai começar uma
corrida e tem que levar as frutas até o final da pista. Quanto mais frutas,
mais votos. É simples, não é?”
ADRIANO: “Será que a gente pode tentar só um pouquinho antes de
começar o trabalho? Por favor!’

DAVI: “Tá bom. Uma rodada cada um.”
CIRILO: “Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro!”
Cirilo começa a jogar. É possível ver o menino mexendo no site
através da tela do computador com o jogo.
ADRIANO: “Escolhe melancia! É a fruta mais gostosa.”
DAVI: “Que nada, vota no de uva.”
CIRILO: “Mas eu gosto de tangerina.”
ADRIANO e DAVI: “Então vai no de Tangerina.”
Os meninos continuam jogando e assistindo. As páginas do jogo
continuam aparecendo na tela do computador.

Unilever Brasil Ltda.
•

Capítulo 08 - transmitido em: 30.5.12 – minuto: 2’45 - Sabonete
Lifebuoy’8
As personagens Maria Joaquina e Valéria Ferreira aparecem no
banheiro feminino da escola, onde conversam durante certo tempo.
Durante a cena, a câmera foca direta e constantemente no anúncio e nos
sabonetes líquidos da ‘Lifebuoy’, localizados em cima da pia do banheiro.

8

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=ebLPpZlQgEk&feature=plcp Acesso em 23.7.2012

•

Capítulo 14 - transmitido em: 7.6.12 – minuto: 8’08 – Sabonete
Lifebuoy9
Neste pedaço do episódio, a professora ‘Helena Fernandes’ leva
toda a sua classe para o banheiro da escola. Chegando ao toalete,
embora ensine as práticas saudáveis ao ato de lavar e higienizar as mãos
a todos seus alunos, cita constantemente o sabonete líquido da
‘Lifebuoy’ com ênfase em todas as suas supostas qualidades, levando
uma mensagem clara às crianças de que o sabonete
sabonete da marca é o único
apropriado para lavar e higienizar as mãos.
Todas as crianças estão sentadas em bancos no meio do banheiro,
enquanto a professora ‘Helena’ se posta diante deles em frente à pia.

9

Fonte: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=Gj6sy7JgKeY Acesso em
23.7.2012

PROFA. HELENA:: “Sempre antes do café da manhã, do almoço e do jantar
vocês devem higienizar muito bem as mãos. Ao chegar em casa da rua
também!”.
MARIA JOAQUINA:
JOAQUINA: “E sempre depois de ir ao banheiro, não é
professora?”.
PROFA. HELENA:: “Muito bem lembrado, Maria Joaquina! Principalmente
depois de ir ao banheiro!”.
O aluno Jaime levanta e se dirige a pia. Segura o sabonete e com
cara de aprovação senta-se
senta de novo.

JAIME PALILLO:: “O professora, meu pais sempre usam esse sabonete em
casa!”.
PROFA. HELENA:: “Sua família faz
faz bem, Jaime! Lifebuoy tem a fórmula
‘Active 5’ que protege contra até 10 doenças, por isso é o mais vendido
do mundo!”.
Com cara de preocupação, o aluno Cirilo Rivera faz a seguinte
pergunta:
CIRILO RIVERA:: “Professora, então eu posso lavar a minha mão? Porque
eu não quero pegar doença!”.
PROFA. HELENA:: “Claro que pode! Aliás, quem ainda não lavou as mãos
hoje devia fazer o mesmo!”.
No final da cena, todos os alunos saem correndo em direção as
torneiras e fazem fila para lavar as mãos com o sabonete ‘Lifebuoy’.
‘Li

•

Capítulo 21 - transmitido em: 18.6.12 – minuto: 7’54 – Sabonete
Lifebuoy10
A professora Helena diz que tem uma surpresa para sua classe,
antes que todos saiam para o intervalo. Ela então diz que o presente é
uma lembrancinha para que seus alunos não esqueçam de lavar as mãos.

Tirando de dentro de uma sacola, ela vai distribuindo sabonetes
aos alunos, sentados nas carteiras. Aparece de perto o sabonete que
Cirilo está segurando. É possível ver toda a embalagem de perto e
10

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=kKugZH7sDIc

identificar a marca Lifebuoy e os anúncios do rótulo: “total”,
“antibactericida”, “100% melhor proteção”.

Cirilo cheira o sabonete, abre a embalagem, tira de dentro a barra
de sabonete vermelha e cheira novamente o produto, sorrindo. Atrás,
outros alunos também olham e cheiram o sabonete.

•

Capítulo 35 - transmitido em: 6.7.12 – minuto: 3’25 – Sabonete
Lifebuoy11
Na sala de aula da escola, as crianças fazem uma atividade com
argila. Enquanto a professora Helena explica, atrás dela, colado na lousa,
aparece o cartaz da Lifebuoy. Outro cartaz aparece também depois,
colado a uma parede.
Ao final, a professora Helena diz que antes de todos mostrarem
suas esculturas, deverão lavar as mãos. Ela pede que as crianças façam
duas filas, uma de meninas e outra de meninos. A professora pega uma
sabonete em barra da Lifebuoy, tira da embalagem – enquanto ele é
mostrado de perto - e dá para a fileira de meninas e, a seguir, pega outro
e dá para a fileira de meninos.
A professora fala que os alunos devem “lavar as mãos direitinho e
constantemente como ensina o cartaz”. O cartaz a que se refere é o
mesmo que aparecia na cena anteriormente. O cartaz aparece de perto
onde é possível ler o que está escrito, falando sobre os 5 momentos em
que se deve lavar as mãos.
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Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=lwecGzDOYyg&feature=relmfu

•

Capítulo 49 - transmitido em: 26.7.12 – minuto: 2’47 – Sabonete
Lifebuoy12
A professora Helena verifica a mão de todos os seus alunos, para
ver se estão limpas. Ao ver que as mãos de Jaime estão cheias de terra,
manda seu aluno ir ao banheiro e pede que Kokimoto vá junto para
ensiná-lo a lavar corretamente as mãos.
Jaime entra no banheiro carregando Kokimoto em seus ombros. O
banheiro está com vários cartazes da Lifebuoy grudados na parede e
vários exemplares do sabonete líquido da marca em cima da pia. Os
rótulos estão todos visíveis.
Enquanto os meninos dialogam sobre como lavar as mãos
corretamente e sem desperdiçar água, os cartazes e sabonetes aparecem
ao fundo. Quando Kokimoto vai usar o sabonete, numa demonstração de
como lavar as mãos, a cena é mostrada de perto, tornando possível
distinguir o sabonete e ler o nome da marca Lifebuoy.

12

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=LTMnCdEEXd8. Acesso em 14.8.2012.

•

Capítulo 51 - transmitido em: 30.7.12 – minuto: 23’38 - Sabonete
Lifebuoy13
O menino Cirilo e sua mãe, Paula, estão sentados à mesa de jantar de
casa para almoçar. O pai, José, chega neste momento e senta-se a mesa
para jantar. Cirilo alerta o pai que ele deve lavar as mãos antes de comer,
assim como lhe ensinaram na escola. O pai concorda.
CIRILO: “Péra que eu vou pegar meu sabonete super poderoso!”

13

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=WMMmZEdTom0. Acesso em 14.8.2012.

Cirilo sai correndo. Paula repreende José pelo mau exemplo e ele se
desculpa. Cirilo volta correndo com o sabonete na mão. O sabonete é
mostrado de perto e é possível identificar o produto da marca Lifebuoy.

CIRILO: “Pronto, pai! Lava a mão com Lifebuoy.”
JOSÉ: “Hum, Lifebuoy” Vamos lá lavar.”
Os dois vão até a pia da cozinha juntos e lavam as mãos enquanto
conversam.
JOSÉ: “O que ele tem de mais, filho?”
CIRILO: “É o sabonete mais vendido do mundo. E o único com ‘Active 5’,
que protege contra germes e bactérias. E previne até dez doenças.”
JOSÉ: “Bom, vamos lavar.”

Cirilo ensina o pai ainda como esfregar corretamente as mãos.

SKY
•

- Capítulo 60 – transmitido em: 10.8.12 – minuto: 16’13 – SKY TV14
Os pais de Cirilo, Paula e José, estão na sala de casa conversando.
José propõe que a família faça algum programa à noite, todos juntos. Por
não dispor de dinheiro para sair, José sugere que assistam um filme na
televisão.
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Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=N8DR6-k0Zx4. Acesso em 14.8.2012.

PAULA: “Zé, a gente podia dar uma olhada nessas TVs por assinatura, né?
Pra ter mais opções de canais além da TV aberta.”
JOSÉ: “Paula e o dinheiro pra pagar isso? Essas coisas não saem barato
não, meu amor.”
PAULA: “Ah, mas também não é tão caro assim como você tá pensando
não. Olha, eu tava aqui dando uma olhada nessa promoção da SKY na
revista e sai só 39,90. Eu acho que cabe no nosso bolso, Cê não acha?”
JOSÉ: “Deixa eu vê aqui. Nossa, tá barato mesmo.”
PAULA: “Tá vendo? Tem mais opções de filmes, dá pra você ver seus
jogos e tem aqueles canais educativos que o Cirilo pode assistir.”
JOSÉ? “Tá bom, dona Paula, você me convenceu. Coloca tudo na ponta
do lápis que depois a gente conversa sobre isso.”
PAULA: “Pode deixar que eu vou resolver tudo”
JOSÉ: “Mas tem uma condição.”
PAULA: “Qual?”
JOSÉ: “Não conte nada pro Cirilo que eu quero fazer uma surpresa pra
ele.”
•

Capítulo 60 - transmitido em: 10.8.12 – minuto: 26’00 – SKY TV 15
Cirilo e seus pais, Paula e José, estão em casa. Os pais dizem a
Cirilo que têm uma surpresa para ele, e, assim, todos se sentam em
frente à televisão para observarem a tão aguardada novidade.
CIRILO: “O que aconteceu? Controle remoto novo?”.
JOSÉ: “Não, filho. Agora a gente tem SKY! Com um monte de canal pra
você assistir!”.
CIRILO: “Sério?”.
JOSÉ: “É! Não to brincando não, olha só!”.
O pai liga a televisão e imediatamente a câmera foca na tela, em
que aparece o logo da marca ‘SKY’.
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Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=N8DR6-k0Zx4. Acesso em 14.8.2012.

MARIA: “Nossa! A imagem tá muito melhor!”.
JOSÉ: “Você quer escolher algum canal pra você assistir, filho, antes de ir
pra escola?”.
CIRILO: “Ih, hoje eu tenho que ir bem cedo pra escola! Mas, eu prometo
que vou voltar correndo!”.
JOSÉ: “Tá bom, filho, assim que você voltar da escola a gente vê isso.
Então depois eu te explico como é que funciona!”.
CIRILO: “Tchau, pai!”.
JOSÉ: “Tchau, filho!”.
CIRILO: “Tchau, mãe!”.
MARIA: “Tchau, meu amor!”.
JOSÉ: “Bom, agora só tem eu e você! Vamos aprender juntos?”.
MARIA: “Aperta nesse botão aqui pra escolher!”.
JOSÉ: “Olha lá! Opa, vamo vê o futebol”.

No final da cena, José e Maria começam a ver diversos canais
juntos, ainda sentados em frente à televisão.

