
Movimento quer pro
ara a próxima quarta-feira
(2), o Movimento Propaganda

Sem Bebida - que tem à frente o
Cremesp (Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Pau-
lo), a Uniad (Unidade de Álcool e
Drogas) da Unifesp (Universidade
Federal de São Paulo) e outras 300
entidades da sociedade civil - pro-
gramou um ato público em Brasí-
lia para entregar ao presidente da
Câmara dos Deputados, Arlindo
Chinaglia (PT-SP), o abaixo-assi-
nado com cerca de 600 mil assi-
naturas em defesa da restrição da
propaganda de bebidas alcoólicas.
Após o encontro com Chinaglia, re-
presentantes do Movimento deve-
rão ser recebidos no Ministério da
Saúde pelo ministro José Gomes
Temporão.

MUDANÇAS
As entidades defendem a aprova-
ção do Projeto de Lei 2733/2008
que muda a Lei 9294 de 1996, que
coloca restrições à publicidade de
bebidas alcoólicas.

De acordo com a Lei 9294, é
considerada bebida alcoólica toda
bebida com teor alcoólico a partir
de 0,5° GL e fica vedada a publici-
dade de destilados.

Já o projeto de lei defendido
pelas entidades iguala a cerveja às
bebidas destiladas. Assim, a propa-
ganda de cerveja no rádio e televi-
são só poderá ser veiculada entre
21 horas e 6 horas.

Atualmente, o projeto de Lei
2733 tramita na Câmara em regi-
me de urgência constitucional.

Procurado pelo propmark, o
Conar (Conselho de Auto-Regu-
lamentação Publicitária) diz que
"defende o direito de anunciar pro-
dutos e serviços lícitos, em confor-
midade com as leis e com a ética.
Estamos acostumados a lidar com
o contraditório, com os grupos
de pressão legítimos e respeita-
mos manifestações democráticas.
Aprendemos também a distinguir
os movimentos ideológicos, que
miram a publicidade, mas têm por
objetivo suprimir a liberdade de
expressão. Alguns ativistas chega-

ram ao extremo de pregar a extin-
ção do Conar, ou seja, sentem-se
à vontade para cassar direitos da
sociedade civil. Esperamos que a
falta de racionalidade dos ativistas
seja compensada pelo compromis-
so do Congresso Nacional com a
Constituição e com o respeito às
liberdades públicas".

Marcos Mesquita, superin-



paganda sem bebida

tendente do Sindicerv (Sindicato
Nacional da Indústria de Cerveja)
acredita que o projeto de lei não re-
presenta uma parcela significativa
da opinião pública. "As bebidas de
baixo teor alcoólico, como cervejas
e vinhos, atendem as regras de au-
to-regulamentação do Conar, assim
como as bebidas de teor mais ele-
vado, como a cachaça, vodca e uís-

que. Afinal, as regras impostas pelo
Conar, para toda e qualquer bebida
alcoólica, são mais rígidas que as
regras impostas pela Lei 9294/96.
Qual é a única diferença entre a lei
atual e o projeto de lei? A questão
do horário de veiculação de publici-
dade, já que cervejas e vinhos não
têm restrições de horários e bebi-
das destiladas só podem anunciar
a partir das 21h30", afirmou.

Para Dalton Pastore, presidente
da Abap (Associação Brasileira de
Agências de Publicidade), "o alcco-
lismo é um problema mundial que
merece atenção. Porém, proibir a
publicidade é uma atitude irres-
ponsável e leviana".

JOVENS X ÁLCOOL
Segundo o Movimento Propagan-
da Sem Bebida, a alta exposição
à publicidade é responsável pelo
consumo cada vez mais precoce e
abusivo do álcool no Brasil. O Mo-
vimento informa que cerca de 33
milhões de brasileiros consomem
álcool em excesso e 42% das mor-
tes por acidente de trânsito são

causadas pelo álcool, assim como
45% de todos os problemas fami-
liares e conjugais.

A professora de pós-graduação
do departamento de psiquiatria
da Unifesp, liana Pinsky, fez uma
pesquisa sobre a publicidade de
bebidas alcoólicas e concluiu que
30% dos adolescentes brasileiros
consomem bebida alcoólica. E no
último mês, 5% deles acessaram si-
tes de bebidas alcoólicas. "Quanto
mais o jovem gosta da propagan-
da, mais ele é atraído a beber mais
cedo. A propaganda não é a única
responsável pelos jovens beberem,
mas sua participação é relevante",
explica liana.

Para Mesquita, a publicidade
nada tem a ver com o consumo
de álcool pelos jovens. "Sabemos
que a propaganda não aumenta
o consumo de nenhum produto.
Aumenta sim, se bem feita, o con-
sumo de marcas de um dado pro-
duto e isso implica na redução do
consumo das concorrentes. O con-
sumo como um todo não se altera
pela propaganda", afirma. MFM
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