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GABINETE DO VEREADOR FLORIANO PESARO 
DATA: 2/09/2014 – DISCURSO 5’ 
 
 

Mais uma morte causada por motorista 
alcoolizado.  

 
 

Sr. Presidente, nobres Vereadores, telespectadores da 

Tv Câmara São Paulo. Boa tarde. 

 

Há cerca de duas semanas (16/8), cinco pessoas foram 

atropeladas dentro do campus Butantã da USP. Infelizmente, 

o corredor Álvaro Teno morreu. Álvaro chegou a ser socorrido 

e encaminhado para o Hospital Universitário, na própria 

universidade, mas não resistiu aos ferimentos tamanha a 

violência do atropelamento. 

 

As outras quatro vítimas foram encaminhadas para os 

hospitais Samaritano, Albert Einstein e Metropolitano. 

 

Ontem (1/9), o Ministério Público Estadual denunciou o 

motorista Luiz Antônio Conceição Machado. 

 

 

http://rodolfolucena.blogfolha.uol.com.br/2014/08/16/corredor-veterano-morre-atropelado-na-usp/
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O condutor do veículo responderá por dolo eventual da 

morte de Álvaro Teno (situação em que o agente não deseja 

matar, mas assume o risco do resultado morte com seu 

comportamento), por quatro tentativas de homicídio e 

tentativa de fuga do local dos crimes. 

 

Para o MPE, Machado assumiu a possibilidade de matar 

ao dirigir sob efeito de álcool e poderá ir a júri popular. 

 

O motorista alegou ter cochilado e perdido a direção do 

volante. É chocante, revoltante e de uma irresponsabilidade 

que só posso encarara como criminosa.  

 

Este é um caso que reflete de forma cristalina o perigo 

que é associar bebida alcoólica e direção. Enquanto esta 

prática for social e culturalmente aceita estaremos longe de 

por fim a casos como este. Vidas continuarão sendo ceifadas. 

 

E a USP, que é um espaço aberto e amigável para a 

prática de esportes, se tornará um campo de batalha entre 

motoristas, ciclistas e corredores. 

 

Esta realidade precisa mudar! 
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O Brasil ostenta o triste título de detentor de um dos 

mais altos índices de mortes no trânsito por habitante.  

 

40% dos acidentes com mortos envolve consumo de 

álcool.  

 
Aqui, em nossa cidade mesmo, infelizmente, a realidade 

não é muito diferente.  

 

- São Paulo ostenta a vergonhosa média de 4,3 mortes 

diárias no trânsito – para efeitos de comparação, Nova Iorque 

registra 0,4 mortes/dia.  

 
Fico me perguntando até quando continuaremos 

achando esta situação normal?  

 

Em uma das situações que evidencia o quão 

permissivos somos em relação a associação de álcool e 

direção é o fato de os nossos jovens se reunirem nos postos 

de gasolina para o já tradicional “esquenta” para a balada e 

acharmos isso natural. É importante termos consciência que 

aceitando isso estamos aceitando colocar em risco a vida – 

dos que estão ali no tal ‘esquenta” e nos que cruzam os seus 

caminhos. 



 4 

Para somar forças às inúmeras iniciativas que devemos 

tomar para rever essa brutal realidade, é que apresentei 

nesta casa o Projeto de Lei 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, apresentei a esta Casa Parlamentar, um 

segundo Projeto de Lei, (nº 44/12), que 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 de seus clientes. 

 

Como todos nós sabemos, nestes locais, o consumo de 

álcool é constante e, por este motivo, estes estabelecimentos 

devem oferecer aos seus frequentadores a possibilidade de 

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. 

 

Esta medida promove de forma eficaz a conscientização 

do motorista no momento crucial para sua segurança: a volta 

para casa. 

 

Enfim, os números precisam mudar! 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. 

 

Mais uma vez, lembro do que dizem os meninos do 

Movimento Viva Vitão, fundado a partir da perda irreparável 

do jovem Vitor Gurman em um acidente de trânsito causado 

por uma motorista embriagada:  

Não espere perder um amigo para mudar a sua atitude! 
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E acrescento a ela mais uma frase que deverá nos fazer 

refletir, e rever nossos hábitos: 

 

Seja sensato. Antes de dirigir, verifique sua dosagem 

alcoólica. 

 

Muito obrigado! 
 


