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A proposta de alteração na Lei
9.294 de 1996, assinada por
Jorge Armando Felix, Tarso
Genro, José Gomes Temporão
e Fernando Haddad, apresentada
no dia 21 de janeiro, é embasada
em uma pesquisa realizada pela
Secretaria Nacional Anticrogas.
Segundo levantamento domiciliar
sobre o uso de drogas
psicotrópicas no Brasil, 12,3%
das pessoas, com idades entre
12 e 65 anos, são portadores
de alcoolismo e, cerca de 75%
já beberam alguma vez na vida.
Os dados também indicam
o consumo de álcool em faixas
etárias cada vez mais precoces
e sugerem a necessidade de
revisão das medidas de controle,
prevenção e tratamento.

O texto ressalta ainda dados
do Ministério da Saúde que
apontam, no Brasil, o alcoolismo
como o quarto lugar no grupo das
doenças incapacitantes e que,
em 1996, a cirrose hepática
de origem alcoólica foi a sétima
maior causa<le óbito na
população acima de 15 anos.
Os gastos do Sistema Único
de Saúde(SUS)com
tratamento de dependentes
de álcool ultrapassaram,
entre 2002 e junho de 2006,
a cifra de R$ 36, 8 milhões.
Além disso, outros R$ 4,3
milhões foram gastos em
procedimentos hospitalares
de internações relacionadas
ao uso de álcool e outras
drogas no mesmo período.

BEBIDAS ALCOÓLICAS

Restrição de
propaganda
atingirá eventos
de grande porte

>
Ameaça foi feita pela Associação
das Agências de Publicidade x
Renata Victal mara dos Deputados, em regime de

urgência Constitucional, muda a
Lei N° 9.294 de 1996. Na prática,
o PL 2733 iguala as cervejas às
bebidas destiladas. Assim, as pro-
pagandas de cerveja no rádio e
televisão somente serão permitidas
das 21 horas às 6 horas.

O obj etivo é livrar os mais novos
da influencia do consumo, mas, na
avaliação de Pastore, a medida é
paliativa e significa "empurrar a
sujeira para baixo do tapete".

- Imaginar que os menores de
18 anos dormem antes das 21h é ter
os dois pés fora da realidade, e a
cabeça também. Talvez isso fosse
funcionar nos anos 50, mas não
agora. Nenhum problema social foi
resolvido por meio da proibição.

Aperto na fiscalização
O publicitário concorda que o

alcoolismo é um problema grave,
mas afirma que a censura não é a
melhor opção:

- Deveriam fiscalizar a proibição
de bebidas para menores, a venda
nas estradas, impedir que os bêbados
dirijam e investir em campanhas de
educação. O governo deveria fazer
da publicidade uma aliada. A so-
lução passa por estas medidas.

Pastore lembra ainda que o setor
foi pioneiro em auto-regulamen-
tação e que o Conselho de au-
to-regulamentação publicitária
(Conar) é o melhor local para de-
bater o tema:

—Semana passada o Conar entrou
com novas regras para a publicidade
de bebidas alcoólicas. Se algum setor
da sociedade se sentir desconfortável,
deve procurar o conselho.

Entre as regulamentações do Co-
nar estão a proibição do uso de
crianças e adolescentes nas propa-
gandas e de qualquer pessoa pareça
ser menor de 25 anos de idade. Cada
propaganda deve conter uma frase de
advertência como "Servir bebida al-
coólica a menor de 18 é crime".

Se aprovado, o Projeto de Lei
2733, que dispõe, dentre outros as-
suntos, sobre restrições à propaganda
de bebidas alcoólicas atingira em
cheio o patrocínio de eventos es-
portivos e shows, que movimentam
cifras bilionánas todos os anos. A
ameaça é de- Dalton Pastore, pre-
sidente da Associação Brasileira das
Agências de Publicidade (Abap).

- Esta é uma categoria (bebidas)
muito competitiva no mercado pu-
blicitário - explica Pastore. - Se a
propaganda só for permitida entre
21h e 6h, muitos eventos, os maio-
res deles, vão perder patrocínio,,
inclusive as corridas de automóveis
e os jogos de futebol.

Já a presidente da Associação
Brasileira de Estudos do Álcool e
outras Drogas (Abead), a psiquiatra
Analice Gligliotti, discorda. Ela
acredita que e possível recuperar as
perdas financeiras.

- Dá para recuperar até mesmo
os prejuízos causados porumaperda
na arrecadação de impostos com a
economia que o governo fará com
gastos médicos - avalia Analice.

Redução de acidentes
Números da Abead revelam

que, no Brasil, cerca de 33 milhões
de pessoas consomem álcoolem
excesso, problema responsável por
70% das mortes violentas; 42% dos
acidentes de trânsito e 45% de todos
os problemas familiares e conjugais,
inclusive violência sexual domés-
tica. Por isso, diz Analice, é preciso
reduzir ao máximo possívej a pu-
blicidade de bebidas alcoólicas:

- A abolição da propaganda de
bebidas é uma das medidas mais
eficazes na redução de acidentes e na
iniciação precoce - acredita a psi-
quiatra. - Entre os adolescentes, o
acidente de trânsito já é a segunda
principal causa de morte.

O projeto, que tramita na Cá-
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