
Projeto restringe publicidade de alimentos entre 21h e 6h 
Cari Rodrigues 
 
Ainda em tramitação no Senado, a proposta também proíbe a participação de crianças e 
adolescentes na propaganda de alimentos  
 
A propaganda de alimentos pode sofrer novas restrições. O senador Tião Viana (PT-AC) 
apresentou projeto de lei que, se aprovado, permitirá que a publicidade de alimentos nas 
emissoras de rádio e televisão seja veiculada apenas no horário compreendido entre as 21h e 6h. 
Pelo projeto, será proibida também a propaganda de alimentos por meio da Internet, em estádios, 
pistas, palcos ou local similar, e merchandising nos programas de rádio e televisão, produzidos ou 
não no Brasil.  
 
A propaganda de alimentos, segundo o projeto, não deverá "empregar imperativos que induzam 
diretamente ao consumo", não sugerir o consumo exagerado, não atribuir ao produto 
propriedades nutricionais ou outras não comprovadas cientificamente, não incluir a participação 
de crianças e adolescentes.  
 
Na justificativa do projeto, o senador disse que a publicidade de alimentos pode levar a problemas 
de saúde, como obesidade, e a propaganda muitas vezes não passa o verdadeiro valor nutricional 
do alimento. Em outro projeto de lei, Tião Viana propõe que as embalagens de alimentos tragam 
somente a sua composição e não propaganda de seu valor nutricional.  
 
Leia também:  
 
Governo Federal estuda restringir propaganda de cervejas 
Cari Rodrigues, de Brasília 
 
[26/03 - 16:02] Ministro da Saúde, Humberto Costa pretende ouvir todos os setores envolvidos, 
como empresas, agências de publicidade, veículos e entidades que combatem o uso de álcool  
 
O ministro da Saúde, Humberto Costa, estuda a elaboração de um projeto que restringe a 
propaganda de cervejas na TV. A idéia é que os comerciais de cerveja sejam veiculados após às 
22 horas. Segundo dados do Ministério da Saúde, os gastos do governo com problemas de saúde 
decorrentes do uso de álcool consomem cerca de 20% dos recursos do SUS (Sistema Único de 
Saúde, segundo dados do Ministério da Saúde. Em conversa com deputados, Humberto Costa 
disse que "restringir propaganda é problema difícil, mas que eu vou enfrentar". Ele pretende ouvir 
todos setores envolvidos, como fabricantes da bebida, agências de publicidade, veículos de 
comunicação e entidades de que combatem o uso de álcool. Vale observar que os estudos do 
Ministério da Saúde envolvem problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas em geral 
e não apenas de cerveja.  
 
Fonte: M&M On-line – Acesso em 27/3/2003 
 


