
Senadores sugerem proibir 
propaganda de bebidas alcoólicas 
DA REDAÇÃO 

Para tentar combater a disse-
minação das drogas lícitas no 
País, o relatório final da subco-
missão sobre drogas, criada no 
âmbito da Comissão de Assun-
tos Sociais do Senado, sugere a 
proibição da propaganda de be-
bidas alcoólicas, a restrição da 
comercialização do produto, o 
aumento de impostos e tam-
bém a integração entre os diver-
sos níveis de governo. 

Criada há sete meses, a sub-
comissão ouviu diversos espe-
cialistas sobre assunto, repre-
sentantes de entidades que atu-
am na recuperação de viciados 
e pessoas que conseguiram dei-
xar o vício. O relatório final, ela-
borado pela senadora Ana 
Amélia (PP-RS), será votado ho-
je. Além de sugerir diversas me-
didas a serem adotadas pela 
União, estado e municípios, o 
documento propõe diversas al-
terações na atual legislação. 

"Estamos recomendando a 
proibição da propaganda de 
drogas. Qualquer bebida alcoó-
lica acima de 5 graus (Gay-Lus-
sac - GL) é considerada prejudi-
cial à saúde. Não quer dizer que 
vamos proibir, mas não pode-
mos estimular, incentivar. Ima-
gine uma propaganda para o 
consumo de maconha ou de 
cocaína. Todos achariam um 
absurdo, mas acham natural o 
estímulo a outras drogas", disse 
o presidente da subcomissão, 
Wellington Dias (PT-PI). 

Segundo ele, apesar do au-
mento do consumo das drogas 
consideradas ilegais, o abuso dó 

STF discutirá consumo de álcool 
DA REDAÇÃO 

Assuntos relacionados ao consumo de ál-
cool no Brasil também serão discutidos pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu 
convocar um audiência pública sobre o tema 
com previsão para acontecer no primeiro se-
mestre de 2012. Interessados em participar das 
audiências públicas sobre a Lei Seca têm até 
as 20h do dia 9 de dezembro para se inscrever. 
O requerimento deve ser encaminhado exclu-
sivamente para o e-mail gabinetelui-
zfux@stf.jus.br. A convocação de audiência 
pública foi feita pelo ministro Luiz Fux e será 
realizada no primeiro semestre de 2012. 

Em Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(Adin), a Associação Brasileira de Restauran-
tes e Empresas de Entretenimento (Abrasei) 
questiona dispositivos que proíbem a venda 
de bebidas alcoólicas à beira das rodovias fe-
derais ou em terrenos contíguos à faixa de do-
mínio com acesso direto à rodovia. A Lei 
11.705 foi publicada em 19 de junho de 2008 
e, já no início de julho, a Abrasei pediu ao Su-
premo a declaração de inconstitucionalidade 
dos seus artigos 2°,4°e 5o, incisos III, IV e VIII. 

O ministro decidiu convocar as audiências 
públicas por entender que a temática versada 
na Adin "reclama apreciação que ultrapassa 
os limites do estritamente jurídico, porquanto 
demanda abordagem técnica e interdiscipli-
nar da matéria". 

álcool é ainda mais preocupan-
te. "A própria Organização 
Mundial da Saúde (OMS) apon-
ta que álcool é o mais grave dos 
problemas relacionado às dro-
gas em todo o mundo, e reco-
menda que todos os países pos-
sam adotar, até 2012, políticas 
para redução do consumo". 

De acordo com o presiden-
te da subcomissão, aproxima-
damente 1% da população 
brasileira está envolvida com 
drogas ilícitas, como maco-
nha, cocaína e crack, enquan-
to um percentual muito 
maior, cerca 10%, fazem uso 
sistemático do álcool. 

Além disso, de acordo com 
Dias, a OMS estima que o Brasil 

tenha prejuízo anual aproxima-
do de R$ 30 bilhões devido à fal-
ta de uma política adequada de 
combate às as drogas. 

Segundo Wellington Dias, 
são necessários cerca de R$ 3 
bilhões para desenvolver no 
País uma rede de enfrentamen-
to às drogas e de tratamento 
aos dependentes. A ideia, de 
acordo com o petista, é obter 
esse recurso da própria venda 
das drogas consideradas legais, 
como álcool e cigarro. 

"Defendo que se tire do que 
já se arrecada com os impostos 
sobre bebida e cigarro ou, como 
outros países fizeram, se amplie 
a taxação", disse o senador. Se-
gundo ele, atualmente as bebi-

das alcoólicas no País são taxa-
das em aproximadamente 35% 
e o cigarro em 70%. Além de su-
gestões, segundo Dias, o relató-
rio vai propor diversas mudan-
ças na legislação. 

O relatório aponta ainda pa-
ra a necessidade de o Brasil lidar 
com o tema das drogas de for-
ma integrada, inclusive com os 
países da América Latina. "Esta-
mos propondo a criação do 
Conselho das Américas de Polí-
ticas Sobre Drogas, como foi 
criado o Conselho da Comuni-
dade Europeia, o Conselho da 
Comunidade Asiática, entre ou-
tros, para que a América, dentro 
da sua particularidade, consiga 
enfrentar o problema." 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 dez. 2011. Seudinheiro, p. B7.




