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Temporão agora tenta restringir propaganda de alimentos com gordura, sal e açúcar 
Depois do cigarro e das bebidas alcoólicas, o governo lançará agora uma ofensiva para tentar 
regulamentar a propaganda de alimentos que apresentem altos teores de açúcar, sal e 
gordura. O Ministério da Saúde, comandado pelo ministro José Gomes Temporão, pretende, 
até o fim do ano, adotar uma série de regras para restringir a veiculação de anúncios desses 
produtos, como a permissão de exibição de tal propaganda apenas em horário noturno — 
entre as 21h e as 6h — e a exigência de divulgação de mensagens de alerta sobre os males 
desses ingredientes como: "O consumo excessivo de gordura aumenta o risco de desenvolver 
diabetes e doença do coração". 
 
O ministério alega que ê um problema de saúde pública e que as crianças são o alvo principal 
da propaganda desses produtos. Pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde, divulgada 
ontem, mostra que 72% do total de anúncios de alimentos veiculados na TV envolvem 
produtos com alto teor de gorduras, sal e açúcar. A publicidade mais freqüente é a de comida 
fast-food (18%), seguida da de guloseimas e sorvetes (l 7%), de refrigerantes e sucos 
artificiais (14%), de salgadinhos de pacote (13%) e de biscoitos, doces e bolos (10%). 
A pesquisa foi coordenada pela Universidade de Brasília (UnB) e realizada entre agosto de 
2006 e agosto de 2007. Foram analisadas 128.525 peças publicitárias em 4.108 horas de 
televisão. Os pesquisadores se concentraram em anúncios veiculados em quatro canais de TV, 
duas abertas e duas a cabo. 
 
 
Leia mais: 
 
"Sei que é polêmico e mexe com interesses" 
 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável por regular propaganda de 
bebidas e remédios, finalizou uma proposta para a publicidade de alimentos que apresentam 
altos teores de sal, açúcar, gordura saturada e gordura trans. Uma consulta pública foi 
realizada em 2006. A gerente de Monitoramento e Fiscalização de Propaganda da Anvisa, 
Maria José Delgado Fagundes, disse que o objetivo do governo é transformar esse texto numa 
resolução definitiva. 
 
É função do governo cuidar da saúde da população que precisa de atendimento. Boa parte do 
orçamento da saúde é gasto para cuidar de doenças crônicas, como obesidade, problemas 
cardíacos e diabetes. Não é uma questão de cercear liberdade de expressão. É regular uma 
prática publicitária de mercado. Sei que é polêmico e que mexe com interesses. Eles 
(empresários de publicidade) cuidam de seus negócios. E o governo, da saúde da população 
disse Maria José. 
 
A Anvisa quer proibir anúncios de alimentos protagonizados por personagens de programas 
assistidos pelas crianças, inclusive de desenhos animados Para a agência, essa prática explora 
negativamente a confiança que as crianças depositam nessas personalidades. O governo 
também quer vetar a associação desses alimentos com outros considerados saudáveis, como 
frutas, verduras e legumes, ou com a prática de atividades esportivas. 
 
No caso de anúncio que envolva alimento com altas taxas de açúcar, terá que ser exibida 
mensagem afirmando que há risco de o consumidor desenvolver obesidade e cárie dentária. 
No caso de sal, aviso sobre problemas de pressão alta e doenças no coração. 
 
 
Leia mais: 
 
 
"A criança é vulnerável a este tipo de propaganda" 



Uma das coordenadoras da pesquisa, Elisabetta Racine disse que os anúncios de alimentos 
com alto teor de sal, açúcar e gordura que visam às crianças são exibidos de dia, perto do 
almoço, e à tarde. E não antes ou depois dos telejornais, programas não assistidos pela 
maioria das crianças. 
 
A criança é muito vulnerável a este tipo de propaganda. Quem tem até 12 anos não consegue 
discernir entre o que é desenho animado e o que é propaganda de um produto feito por um 
personagem desses. Ela não tem esse filtro. A TV é chave na formação de hábitos dos 
pequenos e, por isso, é preciso controlar a propaganda de alimentos sim — disse Elisabetta 
Racine. 
 
Ana Beatriz Vasconcellos, coordenadora-geral da Política de Alimentação e Nutrição do 
Ministério da Saúde, defende o controle desses anúncios e diz que tem aumentado o número 
de crianças no país que apresentam problemas como obesidade, diabetes e doenças cardíacas. 
 
O Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) não quis se manifestar.  
 
 

 
 
 
 
 
Leia mais: 
 
 



Empada pode, ministro? 
Salgado fez a fama de restaurante do pai de Temporão 
 
No restaurante Mosteiro, no Centro do Rio, os clientes invariavelmente começam o almoço 
com uma generosa empada de camarão que desmancha na boca e é o orgulho do dono da 
casa, o português José Temporão, pai do ministro da Saúde, José Gomes Temporão. A receita 
do salgadinho que fez a fama do local é guardada a sete chaves por Temporão-pai. Nem o filho 
sabe a fórmula do sucesso, atestado por políticos e empresários que freqüentam o restaurante 
há 40 anos. 
 
Mas não é preciso ser expert em gastronomia para saber que a untuosa empadinha do 
Mosteiro leva uma boa dose de gordura, provavelmente manteiga — ingrediente responsável 
por aquela sensação que faz o salgado derreter. Sem contar as calorias do recheio. 
 
Se Temporão-pai quisesse fazer publicidade do restaurante, ia ter de brigar com Temporão-
filho. A empadinha poderia ser incluída pelo ministro da Saúde no rol dos alimentos com alto 
teor de gordura e, neste caso, teria sua propaganda restrita. Apregoar as qualidades do 
acepipe no rádio ou na televisão, por exemplo, só à noite. 
 
A sorte de Temporão, imigrante português que recebe os fregueses com simpatia na casa do 
Centro, é que sua empada, asseguram os freqüentadores do restaurante, não precisa mais de 
propaganda. 
 
Quem quiser se enquadrar na dieta proposta pelo ministro não precisa deixar de freqüentar o 
restaurante — basta trocar a entrada. E pode se fartar com as dez receitas de bacalhau do 
cardápio. Afinal, o azeite que escolta o peixe está fora do índex do ministro. 
 
 Leia mais: 
 
 
Um ministro que engorda promessas 
 
Apontado como um técnico indicado pelo PMDB, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, 
chegou ao governo, há pouco mais de um ano, mostrando força. Mas criou tantas polêmicas ao 
mesmo tempo e inflou tantos programas que acabou passando a imagem de que faz mais 
promessas do que consegue implementar. Para agravar, recentemente o ministro enfrentou 
duas epidemias no país — de dengue e de febre amarela — e foi duramente criticado pela 
oposição, que o acusou de perder o controle sobre essas doenças. 
 
Logo que assumiu, Temporão saiu em defesa do aborto e disse ser a favor da des-
criminalização dessa prática. Foram meses de discussão com setores religiosos. Houve até 
uma passeata contra ele, em Brasília. Os manifestantes exibiam um cartão vermelho 
sugerindo a sua demissão. O ministro não levou a polêmica à frente. 
 
Também anunciou que mudaria a gestão dos hospitais, criaria fundações para melhorar a 
qualidade dos serviços públicos na saúde, e uma série de outras medidas para o setor. Até 
hoje, não foram implementadas. 
 
Algum tempo depois, Temporão iniciou cruzada contra a propaganda de bebida alcoólica e, 
desta vez, comprou briga com personalidades como o cantor e compositor Zeca Pagodinho, 
garoto-propaganda de uma cervejaria. 
 
O ministro sofreu sua principal derrota no fim do ano passado, com a não renovação da CPMF, 
apontada por ele como uma fonte importante de financiamento da saúde. Foi criticado por não 
ter trânsito suficiente no meio político. Mas, agora a base do governo tenta recriar a CPMF, 
com novo nome, e já conseguiu sucesso na Câmara, faltando o Senado, onde é mais difícil. 
 

Fonte: O Globo, São Paulo, 27 jun. 2008. Primeiro Caderno, p. B3.  


