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Álcool e direção: por uma conscientização
além da Semana Nacional do Trânsito

Entre os dias 18 e 25 de setembro uma série de eventos
por todo país marcam a Semana Nacional do Trânsito.
Infelizmente, os números evidenciam que as medidas de
conscientização capazes de transformar a brutal realidade
ainda carecem de mais atenção.

Somente neste ano, 604 pessoas morreram vítimas de
acidentes de trânsito na cidade de São Paulo. Deste total,
mais de 200 eram pedestres que, muitas vezes, caminhavam
tranquilamente por calçadas quando foram atropelados. Caso
do jovem Vitor Gurman, atropelado na Rua Natingui, na Vila
Madalena, ano passado.

A partir desta perda irreparável, foi fundado o Movimento
Viva Vitão, que nesta semana realizou apresentação do
documentário “Luto em luta”, do qual tive a oportunidade de
participar. O documentário explicita uma situação triste e
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brutal que, infelizmente, é a nossa realidade. Não podemos
mais conviver com tamanha violência no trânsito de nossa
cidade e nada fazermos para mudar.

Precisamos, para isso, de investimento público eficaz.
Por isso, esta semana, o Governador Geraldo Alckmin
anunciou investimento de R$ 85 milhões para ações de
segurança e educação de trânsito. Foi estabelecido ainda o
Comitê paulista de ações para segurança viária – cuja a
primeira ação será estudar e identificar as principais causas
dos acidentes para que as secretarias do governo atuem de
maneira integrada.

Mais de R$ 50 milhões serão investidos, entre 2012 e
2014, em iniciativas para a redução de mortos e feridos no
trânsito no Estado de São Paulo.

E mais: uma parceria entre o Detran.SP e a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
servirá para o fomento de uma nova linha de pesquisa
voltada especificamente ao trânsito, com investimento de R$
20 milhões "para pagar bolsas para mestres e doutores
fazerem pesquisa naquilo que diz respeito ao trânsito". O
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programa abrangerá áreas prioritárias como direito e
legislação, educação, infraestrutura e segurança viária,
urbanismo e mobilidade, economia, saúde, dentre outras.
Para somar forças às inúmeras iniciativas que devemos
tomar para rever essa brutal realidade, é que apresentei na
Câmara Municipal de São Paulo o Projeto de Lei (PL) nº371
de 2011, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em nas
lojas de conveniência e lanchonetes dos postos de gasolina.

Mas não são apenas os nossos jovens que associam
álcool à direção. Os adultos também se colocam nesta
situação de risco com uma frequência considerável.

Por isso, também tramita no poder legislativo paulistano,
um segundo Projeto de Lei de minha autoria nesse sentido. O
PL 44/12 visa obrigar casas noturnas, casas de shows,
buffets, bares, restaurantes e estabelecimentos similares que vendam bebida alcóolica para consumo imediato – a
disponibilizar a seus clientes bafômetros para a utilização
gratuita.

Passará a ser um direito de todo cidadão mensurar sua
alcoolemia antes de tomar a decisão de dirigir.
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Os estabelecimentos deverão ainda colocar em local
visível a placa: Seja sensato. Antes de dirigir, verifique sua
dosagem alcoólica.

Enfim, a realidade precisa mudar. Mais do que promover
blitz fiscalizadoras e punitivas, cabe ao poder público
promover maneiras eficazes de prevenir os acidentes de
trânsito e manter em segurança todos os seus cidadãos. Por
isso este Projeto de Lei é tão importante.

No final, é como dizem os jovens do movimento Viva
Vitão: Não espere perder um amigo para mudar a sua atitude!
Eu não vou esperar. Você vai?

Floriano Pesaro, sociólogo, vereador e Líder da
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