
 

Proposta de Redação – Fundamental I e II 

 

A partir da leitura dos textos de apoio e dos seus conhecimentos sobre este gênero textual, escreva uma                  

reportagem sobre o uso de sacolas plásticas em supermercados. Imagine que você é o editor de um jornal e                   

que recebeu os dados dos textos de apoio I, II e III para construir essa reportagem. Componha seu texto a partir                     

deles, sem se esquecer de dar a sua opinião e de buscar formar um ponto de vista no leitor. Lembre-se dos                     

elementos importantes nesse gênero textual, como os títulos principal e secundário e a lide. 

TEXTO I 

Lei nº 8.006 de 25 de Junho de 2018 

MODIFICA A LEI Nº 5.502, DE 15 DE JULHO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO E                 

RECOLHIMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS       

LOCALIZADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COMO FORMA DE COLOCÁ-LAS À            

DISPOSIÇÃO DO CICLO DE RECICLAGEM E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE FLUMINENSE. 

Art. 1º Modifica o Artigo 2º da Lei 5.502, de 15 de julho de 2009, que passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 2º As sociedades comerciais e os empresários, de que trata o Art. 966 do Código Civil, titulares de                   

estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Rio de Janeiro, ficam proibidos de distribuírem             

(gratuitamente ou cobrando) sacos ou sacolas plásticas descartáveis, compostos por polietilenos, polipropilenos            

e/ou similares, devendo substituí-los em 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de publicação da presente                 

Lei, por sacolas reutilizáveis/retornáveis, conforme especificado no §1º deste artigo. 

§1º As sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis, de que fala o caput desse artigo, deverão ter                

resistência de no mínimo 4 (quatro), 7 (sete) ou 10 (dez) quilos e serem confeccionadas com mais de 51%                   

(cinquenta e um por cento) de material proveniente de fontes renováveis, e deverão ser confeccionadas nas                

cores verde - para resíduos recicláveis - e cinza - para outros rejeitos, de forma a auxiliar o consumidor na                    

separação dos resíduos e facilitar a identificação para as respectivas coletas de lixo. 

§2º As sacolas e/ou sacos plásticos reutilizáveis/retornáveis, de que fala o caput desse artigo, poderão ser                

distribuídos mediante cobrança máxima de seu preço de custo. (NR)" 

Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/195125130/artigo-1-da-lei-n-8006-de-25-de-junho-de-2018-do-rio-de-janeiro>. 
Acesso em: 06 ago. 2019. © 2019 Jusbrasil. 

 

TEXTO II 

Consumo de sacolas plásticas cai em quase 40% no Rio 
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Em um mês após a implantação da Lei 8006/18, que proíbe a distribuição das sacolas plásticas convencionais                 

(produzidas com 100% de petróleo) no Rio de Janeiro, a Associação de Supermercados do Estado do Rio de                  

Janeiro (ASSERJ) identificou a redução de 39,2% no consumo das novas sacolas plásticas nos supermercados               

associados. O levantamento foi feito pela própria ASSERJ, que comemora o resultado, mas ainda causa dúvida                

nos consumidores. 

"Essa redução é resultado de várias ações, mas principalmente à cobrança das sacolas plásticas que vem sendo                 

realizada nos supermercados. Pois quando o consumidor paga, ele começa a racionar o uso. Quem trabalha nos                 

caixas de supermercado estão treinados para não usar uma sacola dentro da outra e o meio ambiente agradece.                  

A redução já foi expressiva, mas vem muito mais por aí", garante Fábio Queiróz, presidente da ASSERJ. 

Segundo a associação, os estabelecimentos estão cobrando o preço de custo pelas sacolas retornáveis e aderiram                

ao movimento "Desplastifique Já!", lançado no dia 25 junho, deste ano. Com o mote - Use sacolas retornáveis.                  

Desplastifique Já! Supermercados do Rio e você, juntos pela redução das sacolas plásticas. O movimento               

pretende fazer com que os consumidores repensem sobre o uso indiscriminado da sacola, e orientar sobre o                 

impacto do produto no meio ambiente, buscando a mudança de hábitos para um consumo mais consciente,                

incentivando o uso de sacolas retornáveis. 

Em uma pesquisa realizada junto aos consumidores, muitos estão se adaptando a nova realidade e já estão                 

tomando medidas para carregarem suas compras. O advogado André Rodrigues, morador do Méier, contou que               

ele e a mulher estão deixando sacolas retornáveis no carro. Mas que o descarte de lixo ainda tem sido feito com                     

as sacolas descartáveis. 

Os amigos Rodrigo Veras e Alexandre Gomes, moradores do Méier e Quintino, disseram que estão comprando                

sacolas reutilizáveis para fazer compras e comprando sacolas descartáveis pra usar nas lixeiras. 

"Eu tenho dado preferência p sacolas descartáveis biodegradáveis, apesar de mais caras", completou a bióloga               

Erika Thompson. 

"O importante é que o consumidor não compre sacolas, mas sim adote a sua bolsa do supermercado ou reutilize.                   

Assim como temos a bolsa de viagem, da praia e da academia, queremos estimular a população a ter também a                    

sua bolsa do supermercado", explica o presidente da ASSERJ. 

Antes da adequação, não havia um controle na distribuição das sacolas. Elas eram dadas indiscriminadamente.               

Só no Rio de Janeiro. Mais de 300 milhões de sacolas plásticas eram entregues por mês e com a aplicação da                     

Lei, esse número caiu para pouco mais de 200 milhões de sacolas/mês. 

Eu, Rio. Disponível em: <https://eurio.com.br/noticia/8753/consumo-de-sacolas-plasticas-cai-em-quase-40-no-ri.html>. Acesso em: 06 ago. 2019. © 
2019 Eu, Rio! - Todos os direitos reservados. 
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Impacto das Sacolas Plásticas no Meio Ambiente 

É consumido no mundo inteiro, aproximadamente, um milhão de sacos plásticos por minuto. Como a maioria                

das invenções do mundo moderno, os sacos plásticos estão relacionados à praticidade e ao conforto, porém, este                 

é o resíduo que mais causa impacto e degradação ao meio ambiente. E na sua maioria, eles são usados apenas                    

uma vez e depois descartados. Essa é a mecânica que estamos acostumados diariamente. 

Eles são os principais causadores de entupimentos nas passagens de água nos bueiros e córregos, contribuindo                

muito para a retenção de lixo e para as inundações em períodos chuvosos. As sacolas plásticas também são                  

responsáveis pela poluição dos mares e rios, se tornando altamente prejudicial à vida dos animais. Estima-se                

que cerca de 100 mil pássaros e mamíferos morram, por ano, devido à ingestão de sacolas plásticas. 

A matéria-prima utilizada em sua fabricação, o polietileno, é uma substancia não renovável, originada a partir                

do petróleo. Com isso, essas sacolas demoram cerca de 200 anos para se degradarem na natureza. E mais, a                   

decomposição desse plástico polui o meio ambiente, através da liberação do gás carbônico, um dos grandes                

causadores do efeito estufa. 

Com a conscientização de quanto o uso das sacolas plásticas são prejudiciais ao meio ambiente, algumas                

alternativas estão surgindo para tentar reduzir seu uso. As sacolas biodegradáveis surgiram como uma dessas               

alternativas, porém, elas exercem apenas uma função publicitária, para vender uma imagem ecológica. Os              

materiais realmente biodegradáveis são provenientes de fontes naturais, capazes se serem consumidos por             

microrganismos e se degradam em 180 dias, o que não é o caso das sacolas ditas biodegradáveis. 

Pensamento Verde. Disponível em: <https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/impacto-das-sacolas-plasticas-no-meio-ambiente/>. 
Acesso em: 06 ago. 2019. ©2017 - Pensamento Verde | Todos os direitos reservados. 

TEXTO IV 

Características da reportagem 

► A reportagem é um dos gêneros textuais do universo jornalístico, e todos os textos que habitam nesse                  

universo têm como principal missão informar. Por cumprir uma tarefa tão importante, a reportagem              

desempenha uma função social e deve estar sempre a serviço da comunicação. Diferentemente do que acontece                

com a notícia, cujas características formam outro gênero textual, a reportagem não tem como objetivo noticiar                

um assunto pontual, algo que esteja acontecendo, por exemplo, no dia de hoje. A reportagem pode escolher                 

como tema um assunto que faça parte da realidade das pessoas e que seja de interesse de uma comunidade; 

► A notícia está no grupo de textos que compõem aquilo que os estudiosos da comunicação chamam de                  

jornalismo informativo. Já a reportagem está no grupo de textos que constituem o jornalismo opinativo. O                

jornalismo informativo apenas noticia, ou seja, narra acontecimentos. Por esse motivo, as opiniões do repórter               
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devem ficar implícitas. Já o jornalismo opinativo tem como função opinar, interferir na construção dos juízos de                 

valores do leitor ou do espectador, portanto, a opinião do jornalista fica explícita; 

► A reportagem apresenta uma estrutura textual mais elaborada, por isso ela geralmente é um texto maior do                  

que a notícia. A notícia precisa ser objetiva, nela o repórter não tem compromisso com o jornalismo opinativo.                  

Na reportagem, ao contrário do que é feito na notícia, o jornalista pode utilizar os discursos direto e indireto,                   

intercalando seu ponto de vista com o ponto de vista de testemunhas, entrevistados ou especialistas sobre                

determinado assunto. É claro que a objetividade é um recurso desejável, afinal de contas, trata-se de um texto                  

não literário, mas é possível observar que na reportagem o assunto é abordado a partir de um ângulo pessoal e,                    

por esse motivo, ela é assinada por quem a escreveu; 

► Podemos dizer, portanto, que a reportagem vai além da notícia, pois apresenta elementos mais sofisticados,                

além de dispor de variados recursos linguísticos. Pode apresentar levantamento de dados e uma análise sobre                

eles. Por esse motivo, a reportagem demanda maior tempo e dedicação de quem a escreve. 

Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/portugues/reportagem.htm>. Acesso em: 07 ago. 2019. 
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