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Estabelece  a  obrigatoriedade  de  indicação
expressa, na parte frontal dos rótulos de todos
os produtos, comercializados no estado de Mato
Grosso, que utilizem gás butano e/ou propano,
sobre o risco de morte que a prática de inalar
referido gás pode causar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade de indicação expressa, em destaque, na parte frontal do rótulo,
de todas as embalagens de produtos que utilizem gás butano e/ou propano comercializadas no estado de
Mato Grosso, sobre o risco de morte que a prática de inalar os referidos gases pode causar.

§ 1º A obrigatoriedade prevista no "caput" é válida para o varejo, atacado e indústria.

§ 2º A indicação de que trata o "caput" deverá constar da inscrição "a inalação pode causar a morte",
anotada em destaque na parte frontal do rótulo da embalagem.

Art. 2º O Poder Executivo fica autorizado a baixar as regulamentações necessárias à efetivação urgente
deste Projeto de Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade de Projeto de Lei, que tem por fim a obrigar a indicação
expressa, em destaque, na parte frontal do rótulo, de todas as embalagens de produtos que utilizem gás
butano e/ou propano comercializadas no estado de Mato Grosso, sobre o risco de morte que a prática de
inalar os referidos gases pode causar.

Primeiramente, devo mencionar o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 4° estabelece que a
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Política Nacional de Relações de Consumo "tem por objetivo o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a
melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de consumo (...)".

O art. 6° estabelece os "direitos básicos do consumidor", já o inciso l está garantindo "a proteção da vida,
saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos", e no inciso III, "a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como os riscos que apresentem".

Vendido em qualquer loja da esquina por R$ 10, o gás de buzina virou "febre" entre os jovens de classe
média. Criada para fazer barulho em eventos esportivos, a buzina em questão é um tubo de aerossol com
uma corneta e contém butano e propano, gases tóxicos derivados do petróleo. Quando inalada, a substância
reduz a circulação de oxigênio no cérebro, provocando tontura, euforia e alucinações.

Para especialistas, a buzina virou uma opção acessível para jovens que buscam sensações semelhantes às
provocadas por drogas ilícitas. Mas os riscos de overdose são maiores, explica o psiquiatra e professor da
Unifesp (Universidade Federal de SP) Ronaldo Laranjeira, porque é difícil controlar a quantidade por via
respiratória.

Além disso, a cocaína e o ecstasy, por exemplo, produzem efeitos mais duradouros. No caso da buzina, as
sensações duram segundos, então a chance de o usuário inalar o gás repetidamente é maior. "Os maiores
riscos são de infarto, por causa da ação do propano no coração, e de danos cerebrais, como redução da
memória ou da capacidade de aprendizado, causados pela falta de oxigênio", diz a professora Danielle de
Oliveira, presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia. Danielle lembra que o uso do gás como droga
não é novo, mas afirma que os casos aumentaram.

Para o médico Laranjeira, o gás de buzina e os solventes são consideradas drogas de iniciação:  "Você não
precisa ir na 'boca' para comprar, e o solvente soa mais light do que a cocaína, como se fosse uma coisa de
baixo risco. Parece só um gás de efeito curto".

Nos últimos meses várias notícias de morte foram veiculadas pela imprensa nacional. Pelo menos 11
pessoas morreram depois de inalarem o gás de buzina. A última vítima foi a jovem Maria Luiza, que usou o
gás durante uma festa em um condomínio de São Paulo e teria tido uma parada cardiorrespiratória. Tal
produto é capaz de provocar sérios danos à saúde e tem sido comercializado para fins de diversão, sem o
devido cuidado, sendo, inclusive, detectada publicidade em que se recomenda seu uso a partir dos três anos
de idade.

Diante de tal situação de risco e vulnerabilidade, a presente proposição tem por fim proteger a população
contra ameaças à saúde causadas pela combinação dos gases butano e propano, expelida sob pressão, e
se inalados, reduz a circulação de oxigênio no cérebro, provocando tontura, euforia e alucinações, causando
riscos de infarto, por causa da ação do propano no coração, e de danos cerebrais, como redução da
memória ou da capacidade de aprendizado, causados pela falta de oxigênio.

Desta forma, conto com o apoio dos nobres Pares para a aprovação da presente medida.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Setembro de 2019

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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