
As redes de lanchonetes, restau-
rantes ou quaisquer outros esta-
belecimentos que vendem refei-
ções não poderão distribuir brin-
des, brinquedos ou objeto de ape-
lo infantil relacionados ao consu-
mo do alimento que comer-
cializa. A proibi-
ção se estende
aos brindes gratui-
tos e aos pagos.

É o que deter-
mina o projeto de
lei do senador
Eduardo Amorim
(PSC-SE) aprova-
do ontem na Co-
missão do Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização
e Controle (CMA) do Senado.

O texto terá ainda de ser exa-
minado nas comissões de As-
suntos Econômicos (CAE) e As-
suntos Sociais (CAS), na última
em caráter terminativo, antes
de ser encaminhado à Câmara
dos Deputados.

Amorim chama de “marke-
ting agressivo” a iniciativa de li-
gar o consumo de alimentos a
brindes. Ele entende que a práti-
ca “incute nos pequenos consu-
midores uma necessidade desen-
freada de ter e de consumir”.

“Utiliza-se, dessa forma,
um processo subliminar asso-
ciado à incapacidade de julga-

mento e à inexpe-
riência da crian-
ça”, constata.

O senador limi-
ta-se a apontar a
ligação entre o
brinde e a alimen-
tação como sen-
do responsável
pela “lógica de

consumo prejudicial” e “a con-
solidação de valores distorci-
dos, bem como a formação de
hábitos alimentares prejudi-
ciais à saúde”. Ele não faz ne-
nhuma referência a hábitos ali-
mentares incorretos da família
e nem mesmo à pobreza que le-
va crianças a se alimentar in-
corretamente.

Apelo ao consumo
“Acreditamos que a decisão de
consumir alimentos deve ser to-
mada com base na qualidade
da dieta e não pode ser ofusca-
da pelo impulso ou desejo de
apropriação de um brinquedo
ou objeto de apelo infantil”,
afirma o senador.

Ele diz ainda que, em muitos ca-
sos, a criança nem está com fome,
ao comprar o lanche relacionado
ao brinquedo. “Ela simplesmente
pede aos pais que comprem o lan-
che apenas para receber o brinde,
atraída pelos personagens de dese-
nho animado que ali existem”,
constata o parlamentar. ■

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) aprovou financiamen-
to de R$ 1,05 bilhão para a linha
de transmissão das usinas hidre-
létricas Santo Antônio e Jirau,
em construção no Rio Madeira,
em Rondônia. O projeto é da
Norte Brasil Transmissora de
Energia. Segundo nota do BN-
DES, os recursos serão destina-
dos à implantação da linha de
transmissão coletora de Porto
Velho (RO) - Araraquara 2 (SP),
com cerca de 2,3 mil quilôme-
tros de extensão, que integra o
sistema de transmissão do Rio
Madeira e deverá entrar em ope-
ração no primeiro semestre de
2013. O apoio do BNDES tam-
bém contempla investimentos
sociais na região. O projeto faz
parte do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC) e au-
mentará a segurança do forneci-
mento de energia elétrica para o
Sistema Interligado Nacional.

Ao longo da linha, que cruza-
rá cinco Estados , está prevista a
construção de aproximadamen-
te 5 mil torres de transmissão,
que consumirão 45 mil tonela-
das de aço e 70 mil toneladas de
alumínio. ■ Agência Estado

A You Move, de escolas de inglês, vai abrir mais
dez unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro
até dezembro. A rede possui mais de 100 escolas
e utiliza a metodologia multi level, que reúne
em uma mesma turma adultos de diferentes níveis.

Tecnologiapara impulsionarvendade lavadoranaBrastemp

CamargoCorrêa em diade Bem-Fazer

YouMove com mais dez escolas

Alphagraphicsno mercado editorial

Setenta e cinco mil pessoas foram beneficiadas
pelas ações realizadas por mais de 14 mil
voluntários no Dia do Bem-Fazer, promovido pelo
Grupo Camargo Corrêa no último domingo. Foram
realizadas 200 ações em 110 municípios de 10 países.

A Alphagraphics está levando para as editoras
o seu modelo de impressão de livros sob demanda,
que estava disponível para autores independentes.
A expectativa é conquistar ao menos dez
clientes nessa área nos próximos 12 meses.

Chega às lojas em setembro a nova aposta da Brastemp no segmento de lavadora de
roupas. O destaque da nova linha fica por conta do recurso que calcula o peso das roupas
e dosa a quantidade de sabão necessária. Com preços entre R$ 1,4 mil e R$ 2,4 mil,
os produtos têm como objetivo impulsionar as vendas da categoria. Segundo a GfK,
as vendas de lavadoras cresceram 23,9% entre janeiro e julho de 2012 no Brasil.
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Distribuição de brinquedo em
restaurante está na berlinda

BNDES libera
R$ 1 bilhão
para Jirau

Marcela Beltrão

CAROLINA PEREIRA

Recurso será usado para
implantar linha de transmissão
de 2,3 mil quilômetros

Se depender das expectativas
do São Paulo Boat Show,
o mercado brasileiro de
embarcações como lanchas
e veleiros não vê nem sinal de
crise. O evento, que acontece
entre 28 de setembro e 3 de
outubro na capital paulista,
espera movimentar R$ 250
milhões em negócios, 14%
a mais que na edição de 2011.
A aposta neste ano é ir além
da classe A, com modelos
como o da fabricante Ventura
Marine, a lancha V160, que
custa cerca de R$ 28 mil.

R$ 1,1 mi
será o orçamento deste
ano da festa de réveillon do
Bondinho Pão de Açúcar,
no Rio de Janeiro. O evento
receberá 2 mil pessoas
e o primeiro lote de
ingressos custa R$ 404

encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Texto chama
de marketing

agressivo a
associação de
alimentos a
brinquedos

Dave Grohl
Vocalista da banda Foo Fighters,
após apresentação no
Reading Festival, na Inglaterra.

GIRO RÁPIDO

Projeto de lei veta inclusive os brindes gratuitos
relacionados aos alimentos comercializados

Rosa Weber
Agência Estado

“Este é o último show
por um longo tempo”

LanchadaCimitarraqueestaránoBoatShow

Estabelecimentoquevenderefeiçãonãopodeassociá-laabrinde
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 ago.  2012, Primeiro Caderno, p. 24.




