
AGÊNCIAS

Propaganda terá
novo código de ética

A Associação Brasileira de Agências
de Publicidade (Abap) pretende redigir,
até o fim do ano, um novo código de ética
para a atividade. O atual texto, de outubro
de 1957, época da realização do primeiro
congresso da categoria, está prestes a
completar 50 anos. A revisão das práticas
foi decida durante reunião nacional da
diretoria da Abap, realizada em São Paulo
na sexta-feira, 21.

"A ética na nossa atividade merece
uma ampla revisão: precisamos nos po-
sicionar claramente sobre qual é o nosso
papel perante a sociedade, o consumidor,
clientes, autoridades e também fornece-
dores", explica Dalton Pastore, presidente
da entidade. Inicialmente, cada presiden-
te de capítulo regional se reunirá com as
principais lideranças de seus respectivos
Estados, levantando as questões mais pre-
mentes. A partir daí começará o trabalho
de redação do novo código. A Abap ainda
pretende tornar mais claros os critérios
de punição de desvios de conduta, que
atualmente consistem em advertência,
suspensão ou expulsão dos associados.

Na reunião nacional também foi mon-
tado um grupo de trabalho para analisar

mais a fundo o projeto de lei elaborado
pelo deputado José Eduardo Cardozo
(PT/SP), que prevê mudanças nos crité-
rios de licitação de agências pelo poder
público, a fim de evitar corrupção.

A associação espera encaminhar
sugestões de eventuais alterações ao
parlamentar em, no máximo, 15 dias. Não
há previsão de propostas de mudanças
muito significativas, uma vez que o proje-
to de Cardozo é amplamente baseado na
carta de recomendações de boas práticas
elaborada pela própria Abap. A entidade,
por sinal, está encaminhando a candidatos
à presidência e governadores, além dos
presidentes de tribunais de contas da
União e de todos os Estados, sua carta
com recomendações éticas para as cam-
panhas deste ano.

JORNALISTAS
O terceiro item deliberado pela di-

retoria da Abap será o posicionamento
contrário ao projeto de lei do deputado
Pastor Amarildo (PSC/TO), que pretende
estender de 11 para 23 as atividades profis-
sionais que exigem o diploma de jornalista.
A Lei Amarildo, como está sendo chamada,

Pastore: "Precisamos nos posicionar claramente
sobre qual é o nosso papel perante a sociedade"

tem como principal apoiadora a Federação
Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e obriga
desde cartunistas até ex-jogadores de
futebol que fazem comentários na TV a
obter o diploma. "Como parceiros dos
veículos, entendemos que essa ingerência
em atividades como a de apresentadores
de programas e colunistas afeta direta-
mente a qualidade do conteúdo da mídia,
com conseqüências óbvias para o mercado
publicitário" destaca Pastore.

A Abap enviará uma carta ao presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, pedin-
do que ele vete o projeto, e publicará
um comunicado oficial de repúdio nos
principais veículos de comunicação nos
próximos dias.

ARNALDO COMIN

EDITORA GLOBO
Parabéns pela ótima matéria sobre a Editora

Globo no M&M desta semana (edição 1217, pá-
gina 29~). Gostaria apenas de ratificar um ponto:
onde você colocou que já temos aprovados dois
lançamentos, eu disse que já temos "definidos"
dois lançamentos. É um pouco diferente. Nós
sabemos o que queremos em nosso portfólio,
mas ainda não está aprovado.
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