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BRASIL  DESCONHECE  PEDÁGIO  URBANO
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A instalação de pedágios em gran-
des centros urbanos teve avaliação 
negativa por parte de 48% dos 
brasileiros. É o que mostra recente 
pesquisa nacional divulgada pela 
Abramcet/Synovate Brasil, que ouviu 
1.500 moradores de oito capitais 
brasileiras. O sistema restringe a 
circulação de veículos em regiões 
problemáticas e reverte verba ar-
recadada com a operação para o 
transporte público. A maioria dos 
brasileiros (62%) desconhece o pe-
dágio urbano. Em Londres, o sistema 
funciona desde 2003 e todo o recur-
so arrecadado é, por lei, reinvestido 
em transporte público. Saiba o que 
especialistas em trânsito pensam 
sobre o assunto.

Av. Ibirapuera, 2.120, conjunto 53, cep 04028-001, Moema, São Paulo/SP

FECHAMENTO AUTORIZADO - PODE SER ABERTO PELA ECT

CNH AOS 16 :  IMATURIDADE É  OBSTÁCULO
Embora tenham boa acuidade motora 

para dirigir, jovens com menos de 18 
anos não estão preparados para nego-
ciar espaços no trânsito. Na opinião de 
especialistas, este é o maior obstáculo 
para que adolescentes tirem a carta. 
Pelo menos quatro projetos tramitam 
hoje no Congresso Nacional alterando 
a idade para 16 anos.

O engenheiro Fernando Diniz, que 
perdeu seu filho em um acidente de trân-
sito, começa no início do ano que vem 
uma cruzada no Congresso Nacional 
para que 30% da indenização do DPVAT 
sejam pagos 24 horas após a morte da 
vítima, apenas com a apresentação do 
atestado de óbito. A maioria dos casos 
se arrasta por meses.

UM LOBISTA  DO  BEM

(Páginas 6 e 7)

Estudo divulgado pelo Ipea (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada) mostra 
que o Brasil gastou R$ 24,6 bilhões com 
acidentes em rodovias entre julho de 2004 
e junho de 2005. O estudo se baseou em 
dados da Polícia Rodoviária Federal e 
polícias militares estaduais.

R$ 24  B I  COM
ACIDENTES

(Página 3)
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Fernando Diniz, que sugere maior agilidade no pagamento do DPVAT

Victor Agostinho/V.A.Comunicações

Eduardo Biavati: “Trânsito é negociação de espaço”

Arquivo Eduardo Biavati Kasuo Sakamoto, um dos mais im-
portantes gestores de trânsito do Brasil, 
morreu, aos 55 anos, vítima de proble-
mas cardíacos, no último dia 4. Atuando 
como presidente do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) e dirigente do 
Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran), Sakamoto foi idealizador do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

MORRE EM SP
kASUO SAkAMOTO

(Página 3)
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Lá pelo ano de 1.977, iniciando 
minha carreira na área dos grandes 
projetos e construções na indústria 
do petróleo, tive a oportunidade 
de conviver com profissionais que, 
com grande entusiasmo e desejo de 
mudar conceitos, também iniciavam 
uma carreira que viria a nos propor-
cionar a deliciosa sensação de ter 
contribuído para a realização de parte 
de um projeto de desenvolvimento 
nacional. Uma dessas pessoas, que 
pela postura profissional e pelo seu 
caráter marcante deixou um registro 
indelével, sem dúvida, foi o amigo 
Fernando Diniz.

Decorridos alguns anos, a vida nos 
deu a oportunidade de um reencontro 
na mesma trincheira, na batalha pela 
melhoria da segurança do trânsito 
brasileiro. Na reportagem do nosso 
editor, o jornalista Victor Agostinho, 
o leitor poderá entender melhor esta 
singela manifestação de apreço e res-
peito a alguém que fez de um drama 
pessoal o motivo para uma grande 
luta nacional e internacional pela se-
gurança no trânsito e pela dignidade 
das pessoas. Minha homenagem ao 
amigo Fernando Diniz.

Nessa edição também apresenta-
mos o trabalho do IPEA e DENATRAN 
(Impactos Sociais e Econômicos dos 

Acidentes de Trânsito nas Rodovias 
Brasileiras) onde os leitores poderão 
dimensionar o tamanho do rombo 
que os acidentes causam na econo-
mia brasileira. Nós esperamos que 
estes números, que impactam de 
forma tão grave nossa economia, 
possam ser os balizadores para as 
políticas públicas na área da educa-
ção, saúde e infra-estrutura viária, 
tão necessárias para reduzirmos essa 
matança indiscriminada que causa o 
nosso trânsito.

Finalizando o nosso ciclo anual de 
pesquisas sobre as questões relativas 
ao transporte e trânsito, encomen-
damos à Synovate Brasil, empresa 
mundial de pesquisas, uma verifi-
cação do pensamento do brasileiro 
sobre pedágio urbano. É um assunto 
empolgante que divide opiniões e que 
suscitará mais cedo ou mais tarde 
um bom debate. Alguns dos melho-
res especialistas da área já fizeram 
uma primeira manifestação sobre o 
assunto nesta edição. Voltaremos ao 
assunto brevemente.

Deixamos aqui o nosso registro de 
pesar pelo falecimento do Dr. Kasuo 
Sakamoto, que muito contribuiu para 
a gestão do trânsito brasileiro.

Silvio Médici - Presidente

Representando a Abramcet, Victor 
Agostinho, editor do Abramcet News, 
e Newman Marques, diretor da En-
gebras, participaram do 28° Fórum 
dos Secretários de Transportes e diri-
gentes de trânsito, evento promovido 
pela ANTP (Associação Nacional de 
Transportes Públicos), em Canoas 
(RS), dias 23 e 24 de outubro.

Agostinho, em sua palestra, falou 
da confiabilidade dos radares e apre-
sentou as pesquisas que foram desen-
volvidas pela associação. Newman se 
encarregou da parte técnica da expo-
sição e demonstrou aos participantes 
o funcionamento do sistema. O ponto 
alto da apresentação foi a análise, 
com dados recebidos em tempo real, 
da situação do trânsito na capital 
paulista.

ABRAMCET PARTICIPA DE FÓRUM
Vinícius Carvalho/Prefeitura de Canoas

Victor Agostinho durante a palestra em Canoas
-:
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ACIDENTES EM RODOvIAS CUSTAM R$ 24 BILHõES
Estudo do IPEA leva em consideração danos ao patrimônio e despesas com a recuperação das vítimas

Por Adriane Fonseca

Estudo realizado pelo 
Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

(Ipea), em parceria com 
o Departamento Na-
cional de Trânsito (De-
natran), revelou que o 
custo total dos acidentes 
de trânsito nas rodovias 
brasileiras alcançou R$ 
24,6 bilhões entre ju-
lho de 2004 e junho de 
2005, valor que supera 
em muito, por exemplo, 
o orçamento da cidade 
de São Paulo para 2006, 
de R$ 17,2 bilhões.  Do 
total, R$ 16,5 bilhões 
foram gastos em ro-
dovias estaduais e R$ 
8,1 bilhões em rodovias 
federais. O estudo, ba-
tizado “Impactos So-
ciais e Econômicos dos 
Acidentes de Trânsito nas Rodovias 
Brasileiras”, combinou dados da Polícia 
Rodoviária Federal e polícias militares 
estaduais.

Segundo a pesquisa, o total de aci-
dentes chegou a 112.457 em 2004 e 
109.745 em 2005, ou seja, queda de 
2,4%. Ainda de acordo com os resul-
tados, foram 87.722 feridos em 2004 
e 84.813 em 2005, o que representa 
queda de 3,3%. No entanto, o número 
de mortos aumentou 2,3%, passando 
de 10.192 em 2004 para 10.422 em 
2005. O gasto médio com feridos em 

acidentes chega a R$ 90 mil, enquanto o 
gasto com vítimas fatais fica em torno de 
R$ 421 mil. A pesquisa também revelou 
que 6,7% dos ilesos no local do acidente 
tornaram-se feridos posteriormente, da 
mesma forma que 6,2% dos feridos 
chegaram à morte após o acidente.

A pesquisa ainda mostra os custos 
médios com acidentes envolvendo as 
diferentes categorias de veículos, consi-
derando-se dano ao veículo e despesas 
adicionais do acidente. No caso dos 
automóveis, o custo médio do dano 
ao veículo é de R$ 5.671, enquanto o 

custo médio adicionado 
ao acidente é de R$ 
11.447. Em acidentes 
envolvendo motos, o 
gasto com o veículo fica 
em R$ 1.829, e o gas-
to adicional é de R$ 
29.027. No caso de ôni-
bus, gasta-se R$ 9.366 
com dano ao veículo e 
R$ 122.883 com custos 
adicionais. Para aciden-
tes com caminhões, o 
dano ao veículo custa 
R$ 21.177 e os gastos 
adicionais, R$ 27.823. 
No entanto, o dado que 
mais surpreende diz 
respeito aos acidentes 
envolvendo bicicletas: 
enquanto o gasto com 
dano ao veículo é de R$ 
95, os custos adicionais 
chegam a R$ 46.879.

A região Sudeste é 
a campeã em gastos, 

com mais de R$ 3 bilhões, seguida pela 
região Sul, com R$ 2 bilhões, e pela 
Nordeste, com R$ 1,8 bilhões.

Entre os componentes analisados nos 
acidentes, os cuidados com saúde ul-
trapassaram R$ 3 bilhões, enquanto os 
custos com perda de produção ficaram 
em torno de R$ 2,8 bilhões e os danos 
aos veículos totalizaram R$ 2 bilhões. 
Outros custos considerados foram re-
moção e traslado de vítimas, despesas 
previdenciárias, perda de carga, remo-
ção do veículo, danos à via e custos com 
o atendimento da Polícia.

V. A. Comunicações

O trânsito brasileiro perdeu um de 
seus maiores especialistas, Kasuo 
Sakamoto, 55 anos, que morreu de 
problemas cardíacos dia 4 de novem-
bro, no Hospital Sírio Libanês, em São 
Paulo.

Sakamoto presidiu o Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) por uma 
década, nos governos de José Sarney, 
Fernando Collor, Itamar Franco e Fer-
nando Henrique Cardoso.

Na presidência do Contran e como 
dirigente do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), implantou o Sis-
tema de Registro Nacional de Veículos 
Automotores (RENAVAM) e o Registro 
Nacional de Carteiras de Habilitação 
(RENACH). Além disso, teve participa-
ção decisiva na elaboração do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB).

Idealizador de projetos ligados ao 
trânsito, Sakamoto defendia com afinco 
o conceito de educação e fiscalização 
para tornar o trânsito brasileiro menos 

caótico e mais civilizado. Foi um entu-
siasta da adoção de novas tecnologias 
para a condução do trânsito no país.

No Departamento de Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), foi coordenador-geral 
de Planejamento e Modernização e 
chefe de gabinete do atual diretor, Hélio 
Cardoso Derenne.

Como diretor de Trânsito de Curitiba, 
fez o planejamento e a implantação da 
municipalização do trânsito da cidade.

Nascido em Mirandópolis (SP), Kasuo 
Sakamoto era bacharel em Adminis-
tração de Empresas e pós-graduado 
em Planejamento Governamental e 
Mudanças Organizacionais.

Sakamoto deixa mulher e quatro fi-
lhos. Seu corpo foi velado e sepultado 
no Cemitério Jardim da Saudade, em 
Curitiba (PR).

TRâNSITO  PERDE  kASUO SAkAMOTO
Arquivo família Sakamoto

Sakamoto, um dos mais importantes especialistas de trânsito do país

-:
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PEDÁGIO URBANO: UM DESCONHECIDO PARA A POPULAÇÃO
Avaliação do brasileiro sobre o sistema é negativa, mostra Pesquisa Nacional Abramcet/Synovate; estudo ouviu moradores de São Paulo, Curitiba, Rio, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza

Por Victor Agostinho

Obrasileiro não vê com bons olhos 
a implantação de um sistema de 
pedágio nos centros urbanos. 

A solução, adotada por Londres 
e Cidade do México, entre outras 
capitais, numa tentativa de tornar 
viável a circulação de veículos em 
determinadas regiões da cidade, 
teve avaliação negativa no Brasil, 
de acordo com Pesquisa Nacional 
Abramcet/Synovate Brasil.

Segundo o estudo, 62% dos bra-
sileiros desconhecem o sistema e 
36% deles disseram não ver nenhum 
benefício no seu funcionamento. 
Trinta e quatro por cento dos entre-
vistados avaliaram positivamente o 
pedágio urbano e 48% se mostra-
ram contrários à idéia.

Na década de 60, já prevendo um 
gargalo caótico nas ruas do centro 
de Londres, técnicos de trânsito 
começaram a desenvolver os concei-
tos do pedágio urbano. Os políticos 
londrinos, com medo de uma reação 
negativa da população, retardaram 
o quanto foi possível a implanta-
ção do sistema, até que em 17 de 
fevereiro de 2003 foi inaugurado o 
pedágio urbano nas regiões mais 
congestionadas da capital inglesa.

A fiscalização dos veículos é feita 
por câmeras com tecnologia OCR 
(Optical Character Recognition, ou 
Leitura Automática de Placas, como 
foi batizada no Brasil), equipamento 
que consegue identificar as placas. 
O pagamento para circular com o 
veículo na área restrita pode ser 
realizado em lojas credenciadas, 
pela internet, por telefone ou por 
mensagem de texto via celular.

As restrições de circulação de veí-
culos impostas pelo pedágio urbano 
podem ser para uma região ou para 
determinados horários. No caso de 
Londres, começou numa pequena 
área de 21 quilômetros quadrados 
e, com o passar dos anos, foi se 
expandindo.

O motorista que entrar na área 
do pedágio paga 5 libras (cerca de 
R$ 20,00). Quem decidir “furar” o 
pedágio é multado em 120 libras 
(cerca de R$ 480,00). Carros ofi-
ciais, ônibus, táxis, motocicletas, 
ambulâncias e veículos de paraplé-

gicos ficam livres da tarifa. Morado-
res do perímetro ganham desconto 
de 90%.

O dinheiro arrecadado com multas 
e com o pedágio reverte, por lei, 
para a infra-estrutura de transpor-
te público da cidade, ou seja, para 
quem usa metrô ou ônibus. No 
primeiro ano de funcionamento, 
o sistema gerou lucro líquido de 
70 milhões de libras (cerca de R$ 
283 milhões) para investimento em 
trânsito.

Retrato do momento

De acordo com Eduardo Sincofsky, 
do instituto Synovate Brasil, que 
coordenou o estudo encomendado 
pela Abramcet, a rejeição do bra-
sileiro se deve, em boa parte, ao 
desconhecimento. “Pesquisa é um 
retrato momentâneo. Talvez com 
campanhas de esclarecimento o 
brasileiro possa fazer outra avalia-
ção, mas o fato é que hoje a avalia-
ção é negativa”.

Como mostra a pesquisa, por mo-
tivos opostos, Curitiba e São Paulo 
são desfavoráveis ao pedágio urba-
no. Curitiba, com 50% de avaliação 
negativa, rejeita o pedágio porque 
existiriam opções satisfatórias de 
transporte público no centro.

Já em São Paulo, onde a reprova-
ção chegou em 48%, o paulistano 
não pode prescindir do transporte 
individual para chegar ao centro, 
daí não querer arcar com mais uma 
despesa como a do pedágio.

No geral, o brasileiro não acredita 
que o pedágio urbano vá induzir 
o uso do transporte público: ape-
nas 3% pensam que sim, mesmo 
percentual dos brasileiros que se 
incomodam com o aumento da 
intromissão do Estado em sua vida 
privada.

Para o engenheiro e professor uni-
versitário Mauri Adriano Panitz, está 
acontecendo com o pedágio urbano 
o que já ocorreu com o pedágio ro-
doviário. “Como no Brasil pedágio, 
de maneira geral, tinha um enfoque 
equivocado, o desconhecimento da 
população sobre o assunto gerou 
avaliação negativa, como esta afe-
rida pela pesquisa”.

Favorável ao sistema, Panitz acre-

dita que, depois de implantado, o 
usuário vai perceber os benefícios: 
“Ganha-se rapidez de acesso, os 
congestionamentos diminuem, a 
poluição do ar no centro diminui, 
enfim, há um ganho de qualidade 
de vida evidente”.

Ailton Brasiliense, engenheiro de 
trânsito que já dirigiu o Denatran 
(Departamento Nacional de Trânsi-
to), acredita que o pedágio urbano 
em cidades como Rio e São Paulo 
entrará em vigor mais cedo ou mais 
tarde. “É inevitável”, diz.

Segundo Brasiliense, a ampliação 
de linhas do metrô e trem e os in-
vestimentos na construção de mais 
ruas e avenidas podem retardar o 
pedágio urbano, mas não devem 
impedir sua adoção.

“Temos de parar com a loucura de 
tratar com prioridade os carros. Isso 
sai muito caro. Transporte público 
é racional e econômico”, afirma 
Brasiliense.

O professor Panitz faz uma ressal-
va aos afoitos: “Antes de qualquer 
implantação, devem haver campanhas 
de esclarecimento. Temos que ouvir 
a comunidade técnica, não apenas 
a acadêmica. Temos que abrir es-
paços para a publicação de artigos, 
para uma discussão profunda”.

Procurado pela reportagem, o 
presidente da CET-SP (Companhia 
de Engenharia de Tráfego), Roberto 
Scaringella, não quis se manifestar 
sobre o assunto.

V. A. Comunicações

-:
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Por Victor Agostinho

Oano de 2007 vai ser agitado 
para Fernando Diniz. Logo que 
começar a nova legislatura no 

Congresso Nacional, o engenheiro 
iniciará contatos com parlamentares 
para mudar a forma de pagamento 
das indenizações do DPVAT (Danos 
Pessoais Causados por Veículos Au-
tomotores de Via Terrestre), seguro 
obrigatório a que as vítimas têm 
direito.

Diniz quer que 24 horas após a 
morte de um parente no trânsito 
30% do valor do prêmio, ou seja, R$ 
4.044,00, sejam liberados apenas 
com apresentação do atestado de 
óbito.

Toda essa mobilização de Diniz 
tem um motivo triste: em março de 
2003, o filho Fabrício, com 20 anos 
à época, saía de um shopping na 
Barra da Tijuca, no Rio, com três 
amigas e um recém-conhecido, um 
jovem motorista uruguaio, Marcelo 
Henrique Negrão Kijak, também com 
20 anos. Em alta velocidade e com o 
motorista “brincando ao volante”,  o 
carro bateu e Fabrício e duas meninas 
morreram instantaneamente. Com 
prisão preventiva decretada, Kijak é 
hoje considerado foragido pela Justi-
ça e procurado pela Interpol em todo 
o mundo.

A seguir, trechos do depoimento 
de Diniz.

 A dor da morte do filho
”Tem muita gente que não gosta 

de falar de dor. Nós temos que 
falar de dor, sim. Por trás de cada 
pai, de cada mãe que perdeu um 
parente, ou o filho, existe um lado 
sensível, doloroso, uma cruz que se 
carrega pro resto dos dias da vida. 
É preciso saber que o que aconte-
ceu comigo pode acontecer com 
qualquer pessoa. Este lado sen-
sível, humano, doloroso, tem que 
voltar a ser resgatado. Nas minhas 
palestras, falo de minha dor, mas, 
sobretudo, falo de responsabilidade 
civil, de cidadania, de respeito e de 
educação, da que damos e da que 
recebemos.

O povo e o governo esqueceram da 
educação, da civilidade. Falta res-
peito ao direito pleno de viver. Não 

FAZENDO JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS
Depois de perder seu filho em um trágico acidente de carro, o engenheiro Fernando Diniz começa um “lobby do bem” junto a parlamentares para agilizar o pagamento do DPVAT

se pode impor limites ao direito do 
outro viver mais e melhor. Ninguém 
pode impor isso.

O veículo é hoje uma das maiores 
causas de morte no mundo. Morrem 
1,2 milhões de pessoas por ano no 
mundo. Se multiplicar esse número 
por cinco, podemos dizer que a cada 
cinco anos temos um novo holocaus-
to no mundo.

Trânsito deveria ser uma cadeira 
obrigatória nas escolas. Precisamos 
garantir que daqui a 10 ou 15 anos 
nós tenhamos nas ruas uma nova 
geração de motoristas, uma gera-

ção de seres humanos melhores, 
de motoristas responsáveis. Sou a 
favor da educação, da formação 
de base e da repressão. Temos que 
combater o mau motorista e pensar 
no futuro.

Nós temos uma guerra constante, 
que mata por ano, só no trânsito, 
quase 50 mil pessoas. Isso porque 
uns dizem que são 35 mil mortos 
por ano. A verdade é que não sabe-
mos quantos dos nossos morrem. 
Mas sabemos onde está o assassino 
do asfalto. Nós podemos combatê-
los com multas e penalidades”.

Victor Agostinho/V.A.Comunicações

Fernando Diniz, que perdeu seu filho em acidente no Rio e prepara campanha para agilizar o pagamento do DPVAT
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FAZENDO JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS
Depois de perder seu filho em um trágico acidente de carro, o engenheiro Fernando Diniz começa um “lobby do bem” junto a parlamentares para agilizar o pagamento do DPVAT

Após a solicitação da indenização, 
as seguradoras afiliadas ao DPVAT 
têm até 15 dias para consolidar o pa-
gamento. A vítima ou seu beneficiário 
têm prazo de três anos para solicitar 
a indenização.

De acordo com a Fenaseg, que 
administra o Convênio DPVAT, o 
valor arrecadado pelas 31.344.526 
contribuições pagas em 2005 foi de 
R$ 1.952.430.377,39. A distribuição 
do recebimento do seguro respeita 
tabela determinada pela Resolução nº 
138 do Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP). Do total, 45% é des-

Burocracia do DPVAT
“É uma briga receber o dinheiro do 

DPVAT. O Ministério da Saúde fala em 
33 mil mortos no asfalto. Já o DPVAT 
paga 175 mil indenizações por ano. 
Mas, ainda assim, esse número está 
errado. Muita gente nem entra com 
o pedido de indenização porque des-
conhece o mecanismo. Quando meu 
filho morreu, na época eu disse que 
nem queria saber desse maldito seguro. 
Os amigos argumentavam que eu não 
deveria deixar o dinheiro pro governo, 
que já não faz nada por nós.

Pedi, então, pro meu advogado ir 
atrás do DPVAT. Entramos no site da 
Susep e pedi ao advogado que levasse 
rigorosamente toda a documentação 
solicitada. Até atestado de herdeiro do 
meu filho o advogado levou. A mocinha 
que trabalhava na reguladora do sinistro 
disse que o atestado de herdeiro não 
seria necessário.

Um mês depois, recebo uma carta da 
Sul América, e eu pensei: tá saindo o 
dinheiro do seguro. Engano. Na carta, 
eles diziam que faltavam documentos. 
Passei pro meu advogado, que foi lá 
saber o que eles exigiam. E era exata-
mente o atestado de herdeiro, aquele 
que eu havia juntado e que foi retira-
do. O advogado procurou a mocinha 
da reguladora e disse que ela tinha 
orientado a retirada do documento. 
A dona Rosimeire simplesmente res-
pondeu que agora era necessário. Na 
seqüência, quase trinta dias depois 
do atestado de herdeiro ser reanexado 
ao processo, chega outra carta da Sul 

América. De novo achei que seria pago 
o seguro. Eu queria muito esse dinheiro 
pra doar para instituições de caridade. 
Novo engano. O dinheiro não saiu e a 
carta dizia que, como eu tinha assina-
do uma ficha e minha mulher também 
(nós temos conta conjunta em todos os 
bancos), nós não poderíamos ter conta 
conjunta para recebermos o dinheiro. 
Eu disse a eles que não iria abrir nova 
conta para receber o dinheiro. E de-
pois descobri que com o CPF qualquer 
pessoa poderia receber o dinheiro nas 
agências do Banco do Brasil. Mas isso 
não é dito em nenhum lugar, nem no 
site. Eu liguei para a Fenaseg e disse a 
eles que todo o mecanismo do DPVAT 
funciona para não pagar a indenização. 
Desafiei a Fenaseg a provar o contrário. 
Disse, já bem nervoso, que iria conce-
der a eles um prazo de 72 horas pra 
receber a indenização, caso contrário 
eu iria com toda a mídia à Fenaseg. O 
dinheiro saiu”.

Como deveria funcionar
“O acidente do meu filho foi um caso 

notório e eu tive que ameaçar a segura-
dora com a mídia para receber o DPVAT. 
O 0800 do DPVAT informa que o dinheiro 
sai em 15 dias. Comigo demorou quase 
90 dias e posso mostrar casos que de-
moraram muito mais.

Imagine um homem da periferia, hu-
milde, que perdeu o filho num acidente. 
Ele não tem dinheiro sequer pra pagar o 
ônibus pra ir numa reguladora de sinis-
tro. E, quando chega nela, sem dinheiro 
até pra uma água, vem uma mocinha e 

diz que faltou o documento X, mas não 
diz que ele vai ter que trazer também o 
Y. Quando ele retorna, dias depois, com 
o documento X, ela avisa sobre a falta 
do Y. E ele volta, e volta, e volta.

A minha proposta, já discutida com 
deputados, é que 30% do valor do 
DPVAT sejam liberados 24 horas após a 
morte da vítima apenas com o atestado 
de óbito, para que o parente pudesse 
fazer o enterro do seu familiar. Muitas 
vezes, o pai não tem dinheiro nem pra 
enterrar o filho. Depois o pai vai atrás 
dos outros 70% do DPVAT. Mas ele vai 
ter dinheiro para enfrentar a maratona 
da burocracia.

Se as seguradoras avaliarem que 
trabalhar com o DPVAT dá prejuízo 
operacional dentro desta nova fórmu-
la, que o governo tire das mãos das 
seguradoras esta operação. Temos que 
colocar cabeças pensantes, honestas, 
pra administrar isso. O governo tem que 
ser firme. Esse dinheiro que fica sendo 
usado como capital de giro pros ban-
cos/seguradoras tem que chegar logo na 
mão de quem precisa. Os banqueiros já 
têm muito.

Desde o ano passado, tenho conversa-
do com deputados sobre a necessidade 
de o Brasil saber exatamente quantos 
dos seus morrem no trânsito. Da mesma 
forma que existe pro idoso e pro turista, 
vou propor que se crie dentro das dele-
gacias módulos que cuidem das vítimas 
e dos crimes de trânsito, inclusive com 
serviço de assistência social, com equi-
pes treinadas pra receber os parentes 
das vítimas”.

vALOR TEM qUE  SER  PAGO EM 15  D IAS
tinado ao SUS (Sistema Único de Saú-
de), 35% à indenização de vítimas e 
reserva IBNR, 5% ao Denatran, 1,1% 
para o Funenseg (Fundação Escola 
Nacional de Seguros), 1,1% para a 
Susep (Superintendência de Seguros 
Privados) e 10% para despesas gerais 
(administrativas e formulários).

Ainda segundo a Fenaseg, para as 
categorias 1 e 2, em 2005 foram pa-
gas 175.021 indenizações às vítimas, 
totalizando R$ 707,6 milhões. De 
janeiro a julho de 2006, foram pagas 
102.450 indenizações, o equivalente 
a R$ 553,2 milhões.

O prêmio do DPVAT é de até R$ 
2.695,90 para despesas com assis-
tência médica ou hospitalar, até R$ 
13.479,48 para casos de invalidez 
total ou parcial e R$ 13.479,48 
para mortes. Em casos de invali-
dez, quem recebe a indenização é a 
própria vítima, mas nos outros dois 
casos, o valor pode ser requerido 
por um beneficiário. O seguro pode 
ser acionado até nos casos em que 
o veículo infrator não puder ser 
identificado. 

Outras informações no s i te  
www.dpvatseguro.com.br . (AF) -:

-:
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POR qUE NÃO TIRAR A CARTA AOS 16?
Para especialistas, adolescentes não sabem negociar espaços no trânsito

Por Vanessa Teles 

Oargumento é antigo: um adoles-
cente com 16 anos pode escolher 
o presidente da República, mas 

não pode tirar a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). Afinal, por que não, 
já que aos 16 anos o ser humano está 
com os reflexos mais em dia do que 
nunca?

O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) 
estabelece que para obtenção da CNH 
o condutor tenha 18 anos completos, 
saiba ler e escrever e possua a carteira 
de identidade. 

Eduardo Biavati, consultor em Se-
gurança de Trânsito, é taxativo:  ado-
lescentes não estão preparados para 
assumir a direção de um veículo.  “Até 
uma maturação, inclusive imunológica, 
de 20 anos a 25 anos de idade, no iní-
cio da vida adulta, vai faltar ao garoto 
capacidade de julgamento das variáveis 
de negociação das regras. Porque, no 
mundo ideal, ninguém tem que nego-
ciar regra alguma, mas, no mundo real, 
a mão da preferência é de X, e Y tem 
que parar”, afirma.

“Nessa negociação difícil do dia-a-dia, 
os garotos erram. Eles erram além do 
que deveriam. Mas, não é por que são 
burros ou idiotas. É  por que leva tempo 
para aprender. Trânsito é negociação 
constante de espaço, e adolescente 
não tem maturidade para negociar”, 
acredita Biavati. 

O consultor diz que o adolescente 
tem condições de conduzir um veículo 
quando se trata do desempenho de 
direção, ou seja, a parte física do ve-
ículo. “Eu definitivamente não duvido 
da capacidade dessa garotada conduzir 
um veículo. Eles são capazes de uma 
performance de controlar, passar a 
marcha, virar o volante, de reflexos e 
reações, que são até melhores do que 
as minhas”, diz. 

Para a psicanalista Rita Cardeal, es-
pecializada em adolescentes, é muito 
cedo para um adolescente de 16 anos 
obter a CNH.  “Ele não sabe negociar 
porque está saindo de uma fase em 
que estava submetido apenas às leis, 
regras e normas familiares e parentais. 
Quando começa a dirigir, ele entra em 
uma fase da vida que precisa deixar 
um pouco isso e ir atrás de coisas pró-
prias”, afirma. 

A psicanalista diz que é importante 
preparar o adolescente para enfrentar 
o trânsito e a direção desde a infância. 
“Seria interessante introduzir na grade 

curricular matérias que dizem respeito 
à legislação de trânsito. Aprender o que 
é trânsito, o que é convívio e tudo o que 
diz respeito ao carro”, diz Rita. 

“Carro é um sinônimo de liberdade, 
autonomia e poder para os adolescen-
tes, principalmente na nossa socieda-
de consumista e capitalista. Isso faz 
com que eles fiquem fascinados por 
dirigir. Mas, ninguém diz o que é ne-
cessário para que o jovem possa fazer 
uso deste instrumento sem colocar em 
risco a própria vida e a dos outros”, 
acredita Rita.

Segundo levantamento realizado pela 
GSE (Grupo de Socorro de Emergência) 
do Rio (RJ), 51% dos acidentes na ci-
dade ocorrem entre sábado e segunda-
feira e envolve jovens com idades entre 
21 anos e 31anos.

Em Salvador (BA), morrem por ano 
pelo menos dois mil jovens em aciden-
tes. As vítimas têm entre 18 anos e 29 
anos, de acordo com o Detran/BA.

Tanto em Salvador como no Rio, a 
conjunção de álcool e excesso de velo-
cidade é a responsável pela morte dos 
jovens nos acidentes.  

 Biavati diz que é muito importante 
para o adolescente adquirir a direção de 
um veículo, porque, na prática, significa 
a independência máxima, um processo 
de descolamento dos pais. Porém, afir-
ma o especialista, os adolescentes de 
hoje têm dificuldade de entender que 
não estão sozinhos no mundo.

Nos últimos seis anos, quatro 
projetos de lei (PL) foram apresen-
tados à Câmara dos Deputados com 
a finalidade de alterar o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). O objetivo 
é reduzir a idade mínima para diri-
gir, passando de 18 anos para 16 
anos. Estes projetos de lei foram 
juntados ao PL 4.369/98 e ainda 
estão sujeitos à apreciação do ple-
nário, sem muitas chances de entrar 
na pauta de votação. 

Embora não reeleito, o deputado 
Albérico Filho (PMDB/MA), autor 
de um dos projetos, afirma que seu 
objetivo é lutar para que o projeto 
seja aprovado este ano na Câmara 
dos Deputados. “Não tem uma data 
prevista, mas, a partir do momento 
que seja absorvida a necessidade  
do projeto, vamos fazer com que 
ele ande o mais rápido possível”, 
disse. 

No Senado, o Projeto de Lei 
13/2001, de autoria do senador 
Valmir Amaral (PTB/DF), também 
prevê a alteração do CTB, permi-
tindo que maiores de 16 anos obte-
nham a CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação). O projeto ainda tramita 
na Casa, sem prazo para ser incluído 
na pauta da comissão.

qUATRO PROJETOS
DIMINUEM IDADE

Arquivo Eduardo Biavati

Eduardo Biavati, sociólogo e consultor em Segurança de Trânsito.
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