PROJETO DE LEI Nº

, DE 2011

(Da Sra. Bruna Furlan)

Dispõe sobre a obrigação de os
cinemas realizarem a higienização dos
óculos especiais utilizados para visualização
de filmes em três dimensões.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei obriga os estabelecimentos comerciais que
promovem a exibição de filmes em três dimensões (3D) a realizarem a
higienização dos óculos especiais utilizados pelos clientes para a visualização
dos filmes.
Art. 2º Todos os cinemas estabelecidos em território
nacional ficam obrigados a higienizar os óculos especiais, destinados à
visualização de produções cinematográficas em três dimensões que forem
apresentadas nos respectivos estabelecimentos.
Art. 3º Após a higienização, os óculos deverão ser
acondicionados, de maneira que seja evitada nova contaminação, em
embalagens plásticas estéreis e seladas a vácuo.
Art. 4º A inobservância à obrigação de que trata esta lei
constitui infração sanitária e sujeita o infrator às sanções previstas na Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977.
Art. 5º Esta lei entra em vigor 30 dias após a sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O ser humano convive com uma série de microorganismos patogênicos causadores de doenças infectocontagiosas. A
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principal forma de propagação dessas doenças é o contato entre um indivíduo
contaminado e um sadio. O contágio às vezes ocorre por meio dos objetos
utilizados pelos doentes, forma que pode atingir um grande número de pessoas
sadias.
Os óculos especiais utilizados para visualização de filmes
produzidos em três dimensões, chamados de “3D”, nos cinemas podem
constituir uma fonte de disseminação de doenças, principalmente aquelas que
atingem os olhos, como as conjuntivites virais e bacterianas. Sem a devida
higienização após o uso, os óculos podem servir de veículo para microorganismos patogênicos infectarem o próximo usuário.
Importante salientar que as produções cinematográficas
em três dimensões estão crescendo de forma acelerada. O desenvolvimento
de novas tecnologias tem proporcionado a popularização das três dimensões
em diversos equipamentos eletrônicos de uso pessoal, como televisões,
filmadoras e aparelhos de reprodução de mídias em 3D.
Essa popularidade crescente tem servido como promotor
desse tipo de tecnologia junto aos estúdios que produzem filmes. Por isso, está
cada vez mais comum o oferecimento ao público de produções
cinematográficas tridimensionais, que exigem o uso dos óculos especiais para
melhor observação do efeito tridimensional.
O uso dos óculos é fundamental para que se observem
as três dimensões adotadas na produção do filme. Todavia, ao passar de
pessoa a pessoa, de rosto em rosto e de mão em mão, a cada diferente
sessão, eles podem funcionar também como disseminadores de agentes
patogênicos.
Assim, solicito o apoio dos demais parlamentares no
sentido da aprovação da presente matéria.

Sala das Sessões, em

de agosto de 2011.

Deputada BRUNA FURLAN

