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PROJETO DE LEI N° ________/2020 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgação de fotografias de 

crianças e adolescentes 

desaparecidos nas caixas de leite 

no Estado do Amazonas. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS                        

DECRETA: 

 
Art. 1º. Ficam as empresas fornecedoras de leite em caixa, instaladas no Estado 

do Amazonas, obrigadas a divulgar, no mínimo 4 (quatro) fotografias por caixa, de 

pessoas desaparecidas. 

 

Parágrafo Único. Sob cada uma das fotos deverá constar o nome da pessoa e o 

telefone do órgão ou instituição que a tenha cadastrado como desaparecida. 

 

Art. 2º. As fotografias a que se refere o artigo anterior deverão ser substituídas, 

regularmente. 

 

Art. 3º. Para dar cumprimento nesta lei as empresas fornecedoras de leite em 

caixa deverão ter acesso ao cadastro de menores desaparecidos, fornecido pela 

Secretaria de Estado de Segurança Pública, pelo Cadastro Nacional de Pessoas 

Desaparecidas, Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos e 

Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos – PLID do Ministério 

Público do Estado do Amazonas. 
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Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, em Manaus, 01 de outubro de 2020. 

 

 
 

Dra. Mayara Pinheiro Reis 
Deputada- PP 

2º Vice Presidente 
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JUSTIFICATIVA 

 

Viver com a ausência é uma realidade dolorosa para familiares de milhares de 

pessoas que desapareceram e ainda desaparecem, no Brasil, em várias 

circunstâncias diferentes. Eles convivem, por anos e até décadas, com a incerteza 

sobre o destino e o paradeiro de seu ente querido. Dedicam-se exaustivamente à 

busca por respostas e encontram pouco apoio. Neste percurso, enfrentam 

experiências traumatizantes, de risco, desamparo e incompreensão. Aliviar esse 

sofrimento é uma das prioridades do presente projeto de lei. 

Pessoas desaparecidas são indivíduos sobre os quais as suas famílias não 

têm notícias e/ou alguém que, com base em informação confiável, que foi dado 

como desaparecido. No Brasil, a Lei 13.812, de 2019 também estabelece um 

conceito bastante amplo.  

As circunstâncias do desaparecimento podem ser diversas: um conflito 

armado – internacional ou não internacional – outras formas de violência, distúrbios 

internos, desastres naturais, migração entre outras. O desaparecimento de pessoas 

está muito mais próximo do que imaginamos e as circunstâncias vão além dos 

estereótipos, transcendendo realidades políticas, sociais e econômicas. A pesquisa 

feita pelo FBSP/Datafolha em 2017 mostra que 17% dos brasileiros têm algum 

amigo, parente ou conhecido desaparecido. 

A pessoa que desaparece é a primeira vítima. Mas essa tragédia também 

afeta muitas outras vidas. Os familiares de uma pessoa desaparecida geralmente 

não descansam até saber a sorte e o paradeiro do seu ente querido – se é que 

chegam a saber. O seu pesar pela perda e pela falta de notícias é agravado por 

outras dificuldades, como privações econômicas e trâmites burocráticos. As famílias 

das pessoas desaparecidas têm necessidades específicas, múltiplas e 
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interconectadas e, enquanto elas não são satisfeitas, as famílias muito dificilmente 

conseguem reconstruir as suas vidas. 

Com o desaparecimento, a vida dos familiares fica em suspenso, enquanto 

eles dedicam seu tempo, sua energia e seus recursos para buscar por seu ente 

querido. Essa jornada coloca os familiares em situações de risco e estresse e traz 

consequências graves, com seu adoecimento físico e mental, além de problemas 

financeiros, jurídicos e relacionados à convivência familiar e comunitária. 

Em 2017, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

foram registrados em todo o Brasil 82.684 desaparecimentos, aumento considerável 

se comparado a 2016, que registrou 71.796 casos de pessoas desaparecidas. São 

226 desaparecimentos por dia. 

Quando a Rede Globo levou ao ar a novela que tratava do desaparecimento 

de crianças e divulgava as fotos nos intervalos, muitas crianças foram encontradas. 

Na mesma época algumas empresas passaram a divulgar também fotos em suas 

embalagens de leite que também deu excelentes resultados, mas, infelizmente não 

houve continuidade nessa iniciativa. 

O leite em caixa sendo um produto usado em quase todas as casas serviria 

como uma fonte de auxílio para o encontro de crianças e adolescentes 

desaparecidos. 

A exigência não gera qualquer constrangimento à empresa, nem prejudica 

suas estratégias de marketing. Nesse espaço, devem ser incluídas fotos nítidas, o 

nome da pessoa, apelido, idade, local de desaparecimento e número para dar 

informações à Secretaria de Segurança Pública e ao Ministério Público do Estado. 

Assim, encaminho esta proposição à análise e aprovação desta Casa 

Legislativa. 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, em Manaus, 01 de outubro de 2020. 
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Dra. Mayara Pinheiro Reis 

Deputada- PP 
2º Vice Presidente 
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