
Modelo de e-mail aos deputados 
Aos Excelentíssimos Senhores Deputados da Comissão de Constituição e Justiça e           

Cidadania da Câmara dos Deputados 

 

Como cidadã(o), venho apresentar meu pedido de apoio para a aprovação do parecer do              

relator sobre o PL nº 1755/2007. 

 

Cabe destacar que as 3 principais empresas do setor já deixaram de vender bebidas              

açucaradas no ambiente escolar desde o ano passado. Essa medida é um reconhecimento             

do setor de bebidas de que a oferta de bebidas açucaradas, como refrigerantes e néctares,               

contribui para a aumento dos casos de excesso de peso e obesidade infantil. 

 

Porém, na prática, uma medida voluntária como essa não é abrangente nem eficiente, pois              

não há restrições para os estabelecimentos comerciais das escolas comprarem bebidas           

açucaradas diretamente no varejo e, portanto, não há nenhuma garantia sobre os efeitos             

desse tipo de iniciativa. 

 

Não é à toa que no relatório apresentado na Assembleia Geral das Nações Unidas, da Sra.                

Farida Shaheed, Relatora Especial da Organização das Nações Unidas (ONU) no campo            

dos direitos culturais, um dos pontos de atenção para os Estados são os efeitos perigosos               

da autorregulamentação: 

 

“101. Muitos Estados-Membros adotaram leis, mas a publicidade e o marketing comerciais            

permanecem, na maior parte, autorregulamentados. Essa situação não é satisfatória,          

levando à má aplicação geral, a lacunas, incoerências e insegurança jurídica, tanto para a              

indústria quanto para o público, bem como a escassez de mecanismos de reclamação             

claros, transparentes e eficientes.” 

 

A aprovação do PL n 1755/2007 é necessária para que a proibição da venda de               

refrigerantes em escolas seja de fato efetiva para a prevenção da obesidade infantil. Essa é               

uma tendência mundial diante da informação da OMS - Organização Mundial da Saúde             

(OMS) de que o número de crianças e adolescentes com excesso de peso e obesos               

aumentou de 32 milhões de 1990 para 42 milhões em 2013. 

Conto com o apoio de V.Exa! 

Atenciosamente, 
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