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Para pais, publicidade infantil influencia só o filho dos outros 

Pais e mães acreditam que seus filhos são menos influenciados por publicidade infantil do que os 
filhos de amigos e conhecidos. É o que mostra uma pesquisa inédita feita entre fevereiro e março 
por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB). O levantamento traz informações sobre 
quase 700 pais e mães, em 19 capitais e no Distrito Federal. Eles tiveram de responder à seguin-
te pergunta: "quanto a publicidade influencia no que o seu filho consome?". Numa escala que vai 
da nota 1 (não influencia) até a nota 10 (influencia totalmente), os pais deram notas entre 5 e 6 
para seus filhos, em média. Quando a pergunta se referiu aos filhos de amigos, atribuíram pontu-
ação entre 7 e 8. A pesquisa foi feita como trabalho de conclusão de curso pelo psicólogo Lucas 
Caldas, que teve bolsa da ANDI – Comunicação e Direitos. 
 
Fonte: Folha de São Paulo / Publicação: 11/10/2011 
 

  Confira o que foi notícia hoje sobre os Direitos Humanos da Criança e do Adolescente nos principais meios midiáticos 
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Rede Social com foco em cidadania acaba de ser lançada no Brasil 

Uma rede social com foco em cidadania, denominada como Myfuncity-Cidades Sustentáveis, foi 
lançada quarta-feira, dia 5 de outubro, pelo publicitário Mauro Motoryn. 
O projeto, que será divulgado por meio de blogs e redes sociais com a ajuda da Boo-box, foi 
desenvolvido a partir da parceria de mais de 700 entidades, por meio da Rede Nossa São Pau-
lo, Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, Cidade Escola Aprendiz, Catraca Livre e 
Museu da Pessoa. 
O projeto “Myfuncity-Cidades Sustentáveis” está disponível no facebook com versões em portu-
guês e inglês. O aplicativo permite que a população opine sobre a qualidade de vida na sua ci-
dade ou região, respondendo a perguntas relacionadas a temas como segurança, ambiente, 
transporte, lazer e saúde. 
A atividade será lançada em iPad, iPod, iPhone, Android e Blackberry, no intuito de expandir-se 
para países da Europa e para os Estados Unidos. Até o final do primeiro semestre de 2012, o 
Myfuncity pretende reunir cerca de 10 milhões de usuários no Brasil e 50 milhões no mundo. 
 
 Fonte: Ecodesenvolvimento.org / Com informações da Exame.com 
 Publicação: 11/10/2011 

Abrindo a mão cuidadosamente, André (nome fictício), de 13 anos, mostrava o seu tesouro: 
três pedras de crack do tamanho de grãos de arroz. Aos 9 anos, ele deixou a casa onde mo-
rava com a família para ficar nas ruas de Brasília (DF). "Eu uso porque ela (a droga) é gosto-
sa e é bom sentir a “lembra”. Ninguém vai conseguir me tirar dela", conta. Para se ter uma 
ideia, por semana, chegam à Delegacia da Criança e do Adolescente cerca de 30 ocorrências 
relacionadas diretamente às drogas. Se somadas a outros crimes, como o furto, para o sus-
tento do vício, os narcóticos acabam sendo o motivador de 80% de todas as ocorrências.  

DF: DCA recebe cerca de 30 ocorrências semanais relacionadas a drogas 
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O SBT será multado em R$ 1 milhão por publicidade disfarçada em programa infantil. Segundo o 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, programas infantis 
como Bom Dia & Companhia e Carossel Animado fazem merchandising durante a exibição de 
jogos. Isso acontece quando os apresentadores anunciam a marca dos prêmios em vez dos no-
mes dos produtos. A emissora de televisão ainda pode recorrer à decisão. 
A multa administrativa é inédita. Baseia-se nos artigos 36 e 37 do Código de Defesa do Consumi-
dor. O primeiro diz que “a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 
imediatamente, a identifique como tal”. O segundo observa que “é proibida toda publicidade en-
ganosa ou abusiva”, incluindo nestes casos o anúncio que “se aproveite da deficiência de julga-
mento e experiência da criança”. 
Circulam no Congresso vários projetos que pretendem proibir ou limitar a publicidade dirigida a 
crianças. Hoje, ela é permitida no Brasil, mas sujeita a algumas regras. A menção a produtos no 
meio dos programas, o “merchandising”, também é autorizado, desde que “a técnica seja facil-
mente percebida como publicitária, o que não ocorre nos programas infantis multados”, segundo 
o Ministério da Justiça. 
Em junho, o Grupo de Trabalho de Comunicação Social da Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão do Ministério Público Federal (MPF), depois de avaliar programas infantis exibidos pelo 
SBT, nos quais os apresentadores anunciavam produtos voltados para o público infantil, classifi-
cou a prática como “ilegal”. 
Segundo o MPF, “o abuso contra a criança fica mais explícito, pois a apresentadora infantil avali-

za os produtos que o anunciante lhe paga para endossar, confundindo-as, enganando-as e train-

do sua confiança”.  

Fonte: Ministério da Justiça/ ANDI - Publicação: 11/10/2011 
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SBT é multado em R$ 1 milhão por merchandising em programa infantil 

De acordo com o delegado-chefe, Nivaldo Silva, a oferta de drogas na região central de Brasília 
é grande. "Nosso maior desafio é saber que 90% desses adolescentes não conseguem deixar o 
vício”, diz. 
 
Fonte: Jornal de Brasília/ Publicação: 11/12/2011 
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