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partir da próxima quinta-feira
(10), entrarão em vigor peque-

nas alterações nos anexos A, P e
T do Código do Conar (Conselho
de Auto-Regulamentação Publici-
tária). Essas mudanças, segundo
a entidade, objetivam tornar mais
claros quase todos os itens dos ane-
xos em questão, além de ser uma
resposta da categoria ao polêmico
Projeto de Lei 2733/2008 - que
amplia a restrição da publicidade
de bebidas com teor alcoólico entre
0,5 e 13 graus na escala Gay-Lussac,
como cervejas, vinhos, espumantes
e coplers.

Esse projeto de lei é defendido
pelo Movimento Propaganda Sem
Bebida que, no último dia 2, confor-
me antecipou o propmark, organi-
zou uma manifestação em Brasília
e entregou ao presidente da Câmara
dos Deputados, Arlindo Chinaglia
(PT-SP), um documento com cerca
de 600 mil assinaturas pedindo sua
aprovação. O projeto de lei mudaria
a legislação em vigor n2 9294/1996
- que veta a publicidade de destila-
dos entre 6h e 2ih3O - igualando a
cerveja e o vinho aos destilados e,
assim, a publicidade dessas bebidas
também seria restrita.

Porém, as alterações nos anexos
do Conar querem esclarecer os crité-
rios de fiscalização da entidade com
relação à publicidade de bebidas al-
coólicas. Essas mudanças são sutis,
como a substituição de "evitar a ex-
ploração do erotismo" por "apelos
à sensualidade não constituirão o
principal conteúdo da mensagem".
Também foi acrescido o artigo 12
aos anexos A e P que diz: "Inter-
pretação: em razão da natureza do
produto, o Conar, os anunciantes,
as agências de publicidade, as pro-
dutoras de filmes publicitários e os
veículos de comunicação adotarão
a interpretação mais restritiva para
as normas dispostas neste anexo".

Divisor de opinião entre os de-
fensores da publicidade de bebida

  Abrabe (Associação Brasi- 
   leira de Bebidas), que repre-
senta os fabricantes de cervejas,
cachaça, champanhe, energéti-
cos e afins, protocolou na última
quinta-feira (3) representação
junto à SDE (Secretaria de Direi-
to Econômico do Ministério da
Justiça) para abertura de inves-
tigação contra eventual abuso
de concorrência no mercado. O
pedido foi motivado pela nova
garrafa de vidro das cervejas da
Ambev (Skol, Brahma e Antarc-
tica), que traz a marca Ambev
em relevo e passa de 600 ml
para 630 ml. Os concorrentes da

Ambev (que detém praticamen-
te 70% do mercado de cervejas)
pedem à SDE para que a com-
panhia seja impedida de perso-
nalizar as garrafas. O principal
problema está no segmento de
garrafa de vidro retornável de
600 ml - compartilhada pelos
fabricantes de cervejas e refrige-
rantes. O pedido de investigação
à SDE foi feito em conjunto com
a Abrabe, a Afrebras (Associa-
ção dos Fabricantes de Refrige-
rantes do Brasil) e a Indústria e
Comércio de Bebidas Imperial.

, A Ambev não quis se pronun-
ciar sobre o assunto.

vação do projeto de lei não pode
ser vista como uma solução razo-
ável. "Nunca se solucionou nada
por meio da proibição. Fico triste
em saber que, após tantos anos de
ditadura e censura, a nação não
aprendeu nada com isso", disse.

Para Henrique Gonçalves, pre-
sidente do Conselho Regional de
Medicina de São Paulo, o fato do
projeto estar em análise na Câma-
ra já é um avanço, mas acredita
que "o ideal seria acabar com a pu-
blicidade de bebida alcoólica". "É
um produto nocivo à saúde e não
é possível admitir propaganda pa-
ra estimular seu consumo".

Porém, o Conar espera que a
liberdade de expressão seja res-
peitada. Segundo nota enviada ao
propmark, o órgão disse: "o Conar
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".

Procurado pelo propmark, o
Sindicerv (Sindicato Nacional
das Indústrias de Cerveja) não
quis se pronunciar. O Movimen-
to Propaganda Sem Bebida tem o
apoio da Associação Brasileira de
Estudos do Álcool e outras Drogas
(Abead), o Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo
(Cremesp) e a Unidade de Álcool
e Drogas (Uniad) da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp),
além de outras 300 entidades da
sociedade civil.
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