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

FECHAMENTO AUTORIZADO - PODE SER ABERTO PELA ECT

Novembro  de  2007     Ano  IV    Ed i ção  16

RIO LEMBRA VÍTIMAS COM MANIFESTAÇÃO

Para marcar o “Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de Trânsito”, fa-
miliares e amigos reuniram-se na Praia 
de Copacabana (RJ) para lembrar as 

vidas perdidas e chamar a atenção para 
a violência no trânsito.

No dia 18 de novembro, cerca de 300 
manifestantes cobraram da Justiça puni-

ção efetiva para os responsáveis por aci-
dentes e mortes no trânsito. A Abramcet 
apoiou o evento no Rio de Janeiro. 

Victor Agostinho/Vacom

Na orla de Copacabana, manifestantes se reúnem para celebrar o “Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

Um DVD produzido pela Abra-
met (Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego) ensina a 
identificar motoristas alcoolizados 
e servirá como ferramenta para 
treinamento quando a situação 
envolver motoristas possivelmente 
embriagados.

Durante 17 minutos, o vídeo 
trata de procedimentos médicos 
para medição de álcool no sangue, 
exames clínicos existentes e os 
instrumentos mais utilizados na 
abordagem atual, como o bafô-
metro. A produção foi coordenada 
pela médica Júlia Greve.

DVD ENSINA 
A ABORDAR 

BÊBADOS

Pesquisa encomendada pelo Pro-
grama Volvo de Segurança no Trân-
sito (PVST) revelou que 42% dos 
jovens brasileiros dirigem carros 
sem carta, e 61% pilotam motoci-
cletas sem habilitação. A pesquisa 
ouviu mil jovens entre 16 anos e 25 
anos.

SEM LENÇO E SEM 
DOCUMENTO

Em Piracicaba e em São Sebastião, 
ambas em São Paulo, as câmeras 
de monitoramento viário ganharam 
auto-falantes. Inspirado em modelo 
londrino, as equipes de policiamen-
to podem, além de vigiar, lembrar 
motoristas e pedestres sobre boa 
conduta no trânsito.  

AGORA ELAS 
TAMBÉM FALAM

Prefeitura de São Sebastião

Câmeras recebem auto-falantes Nereide Tolentino coordenou a pesquisa

Arquivo PVST
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O terceiro domingo do mês Novembro 
foi dedicado à lembrança dos milhares 
de cidadãos que perderam a vida em 
acidentes de trânsito. Trata-se de uma 
data criada pela ONU (Organização 
Das Nações Unidas) para chamar a 
atenção do mundo para um problema 
crescente: a violência no trânsito.

São números espantosos; no mundo 
mais de 1 milhão e no Brasil certamen-
te mais de 40.000 vidas que a cada 
ano entram nessa contabilidade sinis-
tra. Se isso não bastasse, ainda temos 
algo em torno de 500 mil cidadãos 
brasileiros que sofreram algum tipo de 
lesão, sendo que muitos ficam meses 
em hospitais públicos, com seqüelas 
que os acompanham pelo resto das 
suas vidas.

Os números são frios, somente ser-
vem para dimensionar o tamanho da 
tragédia, mas não traduzem o impacto 
psicológico que atinge as famílias 
envolvidas.

Todos têm pais, parentes, amigos 
e essas tragédias acabam virando de 
ponta cabeça as vidas daqueles que 
ficam marcados pela dor e sofrimento 
da perda.

No Rio de Janeiro, praia de Copa-
cabana, centenas de pessoas parti-
ciparam de uma manifestação, coor-
denada pelo Movimento “Prosseguir 
é Preciso”, liderado pelo engenheiro 
Fernando Diniz, e com apoio de diver-
sas associações e profissionais que de 
alguma forma estão envolvidos com o 
trânsito brasileiro.

Na ocasião, foram colhidas assinatu-
ras para a aprovação de um Projeto de 
Lei de autoria do Deputado Hugo Leal 
(PSC/RJ), o Projeto de Lei 798/07, 
que cria penas alternativas para o 
motorista infrator. É um avanço e es-
peramos que o projeto vire lei o mais 
rápido possível.

Para manter nossa esperança de que 
algo concreto será feito para minimizar 
essa barbárie que gera o trânsito na-
cional, entrou na pauta de discussão 
da Câmara Federal a alteração do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

com propostas de mudanças visando 
agravar a lei e punir com penas severas 
motoristas que cometerem homicídios 
tipicamente dolosos, como os que ma-
tam pessoas dirigindo embriagados, 
tirando “rachas” ou atentando contra 
a vida de pedestres.

Nesse sentido, o promotor de Justiça 
Andrelino Bento formulou uma propos-
ta para que seja incorporado ao CTB 
o espírito dos artigos 260, 261, 262 e 
263 do Código Penal. Entende o ilustre 
promotor que introduzir o crime doloso 
no CTB não resultaria na efetiva puni-
ção para os transgressores, na medida 
em que transferiria para o tribunal 
popular uma questão doutrinária em 
benefício do réu.

É uma discussão sem fim quando 
caímos no emaranhado de interpreta-
ções que sugerem as leis brasileiras. 
De qualquer modo, algo precisa ser 
feito urgentemente para estancar essa 
matança indiscriminada e sem que 
ninguém responda por isso.

Você conhece alguém que foi preso 
por matar no trânsito?

Estão crescendo os movimentos para 
chamar a atenção sobre essa questão: 
a sociedade organizada, a mídia em 
geral e o próprio congresso se mobili-
zam para discutir o tema. No entanto, 
não vemos uma manifestação clara 
de apoio à medidas de segurança no 
trânsito por parte da indústria automo-
bilista e de bebidas, elos fundamentais 
dessa corrente. Dizer que se beber não 
dirija, em letras minúsculas nas pro-
pagandas tem efeito zero. Da mesma 
forma que entregar um Manual de 
Segurança no trânsito quando fornece 
um veiculo novo, também não resolve. 
Se as indústrias se engajarem nessa 
luta, certamente será uma grande con-
tribuição para melhorar a qualidade de 
vida da população brasileira. Dinheiro 
e competência para isso certamente 
não lhes faltam. 

Todos nós da Abramcet desejamos 
a você boas festas e um 2008 prós-
pero.

Silvio Médici - Presidente

Abramcet (Associação Brasileira de 
Monitoramento e Controle Eletrônico
de Trânsito)
Av. Ibirapuera, 2.120,  
conjunto 53, cep 04028-001, 
Indianópolis, São Paulo/SP
Fonefax: (11) 5054-6510 
www.abramcet.com.br
abramcet@terra.com.br
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Um novo sistema de vigilância das 
ruas da cidade, conhecido como 
“tagarela”, pode mudar a atual 

concepção de monitoramento viário 
no Brasil. As câmeras tagarelas, já 
instaladas em Piracicaba e São Sebas-
tião, ambas em São Paulo, possuem 
auto-falantes acoplados, que emitem 
sinais sonoros para advertir pedestres 
e motoristas quanto ao respeito às 
leis de trânsito. O sistema brasileiro 
foi inspirado no sistema de vigilância 
utilizado em Middlesbrough, Londres. 
As imagens coletadas pelas câmeras 
são monitoradas por policiais milita-
res e guardas municipais.

Piracicaba, a 162 km de São Paulo, 
foi pioneira na adoção do sistema no 
Brasil. Atualmente, quatro câmeras 
“tagarelas” funcionam na cidade, 
junto a 39 câmeras tradicionais. Os 
equipamentos têm mobilidade de 
360º e podem flagrar infrações a 
até dois quarteirões de distância. Os 
sinais sonoros emitidos podem ser 
ouvidos com clareza a uma distância 
de até 50 metros.

Segundo o comandante da Guarda 
Municipal de Piracicaba, Silas Ro-
mualdo, que coordena a novidade, o 
sistema já reduziu o número de infra-
ções de trânsito em 90%. “As câmeras 
conduzem a população a respeitar as 
leis e temos conseguido uma mudança 
de comportamento significativa”, dis-
se Romualdo. Segundo o comandante, 
cada câmera do sistema tagarela 
custou cerca de R$ 4 mil.

Romualdo garante que as câmeras 
não personalizam as mensagens, o 
que evitaria o constrangimento. “Não 
identificamos o pedestre, apenas 
damos orientações de caráter geral”, 
afirmou.

Em São Sebastião, três câmeras 
tradicionais foram adaptadas para a 
versão “tagarela” em julho deste ano, 
enquanto 20 câmeras ainda usam o 
sistema padrão.

Segundo Márcio Jorge, diretor de 
informática da Prefeitura de São Se-
bastião, o teste vai checar a reação 
da população e os resultados da ins-
talação do sistema. “Críticas sempre 
existem, mas a proporção de elogios 
é maior. A população tem aprovado a 
medida”, disse o diretor.

Uma semana após a instalação do 
equipamento, que custou cerca de R$ 
6 mil, o comportamento da população 
já melhorou, segundo o diretor. “Não 
queremos constranger o cidadão. 
Por isso, elaboramos algumas frases 
feitas, com mensagens educativas”, 
afirmou Jorge.  (Adriane Fonseca)

SÓ FALTAVA  FALAR
Câmeras “tagarelas” interagem com o pedestre e previnem roubos e vandalismo em SP

Embora as câmeras “tagarelas” 
possam flagrar roubos, furtos e atos 
de vandalismo, o advogado Marcelo 
Araújo, do departamento jurídico 
da Abramcet, lembra as limitações 
do sistema no trânsito. Segundo o 
advogado, o sistema não está homo-
logado no Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB), sendo vedada a geração 
de autos de infração por imagens 
coletadas pelas “tagarelas”.

“Não poderia desta imagem haver 
a extração de outras infrações para 
as quais o equipamento não foi 
homologado e que seriam visíveis 
na imagem, como falta de uso do 
cinto, lâmpada queimada, falta de 
licenciamento e até o rodízio de São 
Paulo”, disse Araújo. Ele lembra 

que a advertência pública, pode 
ainda constranger os usuários da 
via, principalmente se identificarem 
motoristas e pedestres por cor da 
roupa ou marca do carro.

Araújo afirma que o Artigo 267 
do CTB prevê apenas a advertência 
por escrito de infrações de trânsito. 
“Não nos parece legítimo, portan-
to, pela falta de previsão legal, a 
advertência verbal para infrações 
de trânsito”, disse o advogado, que 
reiterou: “Diferentemente do que se 
poderia pensar, a advertência verbal 
causa constrangimento moral, e, 
nesse caso, não é de forma reser-
vada como uma notificação postal 
de uma advertência escrita, e sim 
pública”.

NEM MULTA, NEM CONSTRANGIMENTO

Fotos Prefeitura de São Sebastião

Funcionário acopla auto-falante em câmera de monitoramento na cidade litorânea de São Sebastião (SP)

Marcio Jorge, de São Sebastião: mensagem educativa

Prefeitura de Piracicaba

Comandante Silas Romualdo: menos acidentes
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VÍTIMAS SÃO LEMBRADAS EM DIA CRIADO pELA ONU
No mundo, um milhão de pessoas morrem por ano em acidentes; no Brasil, parentes realizam manifestações nas principais capitais e pedem punições mais severas para os infratores

Manifestantes se reúnem na praia de Copacabana, no Rio, para chamar a atenção das autoridades para a violência no trânsito; evento reuniu cerca de 300 ativistas pela paz no trânsito

Fernando Diniz e os Patrulheiros Mirins, da Polícia Rodoviária Federal

Pais expõem sua indignação Os organizadores, em defesa do cinto

Por Victor Agostinho

Com cartazes, faixas e camisetas, 
cerca de trezentas pessoas, vítimas 
e parentes de vítimas em acidentes 

de trânsito, se reuniram na praia de 
Copacabana, no Rio, para divulgar o 
“Dia Mundial em Memória das Vítimas 
de Trânsito”. Os manifestantes cobra-
ram da Justiça punição aos culpados 
por acidentes e colheram assinaturas 
para a aprovação do Projeto de Lei 
798/07, que cria pena alternativa para 
o motorista infrator.

De autoria do deputado federal Hugo 
Leal (PSC/RJ), o Projeto de Lei 798/07 
já foi aprovado por unanimidade nas 
Comissões de Viação e Transporte e 
Constituição e Justiça e Cidadania, 
da Câmara.

Resumidamente, o projeto estipula 
que o infrator sentenciado com pena 
alternativa preste serviço em hospitais 
de emergência, em instituições espe-
cializadas no resgate de vítimas de 
trânsito ou no Corpo de Bombeiros.

O projeto, que precisa ser incluído 
na pauta de votação da Câmara, foi 
inspirado pelo engenheiro Fernando 
Diniz, que teve o filho morto em um 
acidente de trânsito. Diniz é um dos 
coordenadores do movimento “Pros-
seguir é Preciso”, que reúne vítimas e 
parentes de vítimas e que organizou a 
manifestação no Rio.

“Os que estão aqui não querem mais 
que essa violência continue. Queremos 
chamar a atenção das autoridades 
para este problema. Por trás de cada 
número das estatísticas existe uma fa-
mília que foi destroçada pela morte de 
um parente. Isso não pode continuar”, 
afirmou Diniz.

As principais capitais brasileiras 
se mobilizaram no “Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de Trânsito”. Em 
Brasília, foi celebrada missa especial 
na Catedral Metropolitana, ao mesmo 
tempo em que o Detran (Departamento 
de Trânsito) local anunciou que suas 
próximas campanhas vão atacar o há-
bito de o motorista dirigir após ingerir 
bebidas alcoólicas.

Em João Pessoa (PB), a data foi 
lembrada com uma missa. Ao final, foi 
distribuído pelos manifestantes docu-
mento com “Orientações para a Pastoral 
das Estradas”, além da encenação de 
peça teatral que apresentou “Os dez 
Mandamentos do Motorista Cristão”.

Na capital de Rondônia, também foi 
celebrada missa em memória dos mor-
tos em acidentes de trânsito.

CAPITAIS TAMBÉM 
PARTICIPAM

-:

-:
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A Abramcet apoiou ativamente 
o “Dia Mundial em Memória da 
Vítima de Trânsito”.

De acordo com o engenheiro Sil-
vio Médici, presidente da Abramcet, 
a associação existe exatamente 
para fomentar discussões e buscar 
soluções técnicas e políticas que 
dêem mais segurança ao trânsito 
e, consequentemente, mais quali-
dade de vida à população.

“O trânsito, da maneira violenta 
e caótica como está hoje, inter-
rompe sonhos, destrói famílias, 
sobrecarrega o sistema de saúde 
e gera prejuízos para a economia 
brasileira. O Brasil, como nação, 
não suporta os resultados da soma 
dos malefícios que a falta de uma 
política de segurança no trânsito 
acarreta”, afirmou o presidente.

VÍTIMAS SÃO LEMBRADAS EM DIA CRIADO pELA ONU
No mundo, um milhão de pessoas morrem por ano em acidentes; no Brasil, parentes realizam manifestações nas principais capitais e pedem punições mais severas para os infratores

Fotos Victor Agostinho/Vacom

Manifestantes se reúnem na praia de Copacabana, no Rio, para chamar a atenção das autoridades para a violência no trânsito; evento reuniu cerca de 300 ativistas pela paz no trânsito

Cartaz do movimento Prosseguir é Preciso e o Pão de Açúcar ao fundo

Manifestantes lêem o Abramcet News Detalhe da camiseta distribuída no evento

NAÇõES UNIDAS 
DEFINIRAM DATA

A data escolhida para a mani-
festação, o terceiro domingo de 
novembro, foi criada em 2005 pela 
ONU (Organização das Nações 
Unidas), para chamar a atenção 
do mundo para um problema cada 
vez mais crescente: a violência no 
trânsito.

Segundo dados da OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde), morrem 
no Brasil cerca de 35 mil pessoas 
por ano, vítimas da imprudência no 
trânsito. Este número, no entanto, 
pode chegar a 60 mil se forem con-
tabilizadas também as fatalidades 
que ocorrem dias após o acidente, 
ainda em decorrência dele.

Os traumatizados pelos aciden-
tes chegam a 500 mil, e cerca 
de 25 mil pessoas acidentadas, 
segundo dados da ONU, acabam 
morrendo até 30 dias depois do 
acidente, todos os anos.

Os dados mundiais desta tragé-
dia evitável tratam de aproxima-
damente um milhão de mortos 
vítimas de acidentes de trânsito, 
bem como outras 50 milhões de 
pessoas feridas.

ABRAMCET
APÓIA EVENTO

-:

-:



trânsito brasileiro ocorrem devido ao 
consumo de bebidas alcoólicas pelo 
motorista, segundo a OMS.

Situação estranha ocorre no trân-
sito brasileiro, segundo pesquisa 
realizada pela Senad (Secretaria 
Nacional Anti-drogas): condutores 
que ingerem substâncias alcoólicas 
são os mesmos que condenam a 
violência do trânsito. O estudo da 
Senad no município de São Paulo, 
em 2007, entrevistou 2.520 moto-
ristas e constatou que 20% deles 
dirigem com índice de álcool acima 
do permitido pelo CTB.

Com base nestes e em outros 
números, o governo federal estuda 

proposta enviada ao Congresso Na-
cional para proibir a venda de bebida 
alcoólica nas rodovias federais.

Outros dados da Senad compro-
vam que quem consome álcool e di-
rige já misturou as duas ações, álcool 
e direção. Vinte por cento afirmaram 
que já dirigiram depois de terem 
consumido três doses de alguma 
espécie de bebida alcoólica.

Dados do Denatran (Departamento 
Nacional de Trânsito) mostram que 
44% dos condutores envolvidos em 
acidentes de trânsito com vítimas em 
2004 tinham idade entre 18 anos e 
29 anos, sendo que mais de 70% es-
tavam relacionados com o uso nocivo 
de álcool. Em 2005, este percentual 
subiu para 46%.
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Por Vânderson Pires

As polícias rodoviárias e os gesto-
res de trânsito do Brasil vão re-
ceber, gratuitamente, em 2008, 

um DVD realizado pela Abramet 
(Associação Brasileira de Medicina 
de Tráfego), que vai ajudar na pa-
dronização da abordagem a moto-
ristas possivelmente alcoolizados. 
O trabalho tem 17 minutos e foi 
patrocinado pela Fundação Mapfre 
(da Seguradora Mapfre). O material 
servirá como treinamento e orienta-
ção para policiais.                                                 

O vídeo mostra os procedimen-
tos médicos legais para o teste de 
alcoolemia (nível de álcool por litro 
de sangue), exames clínicos e de 
instrumentos (bafômetro), previsto 
no Artigo 277 do CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro).

“Este trabalho surgiu da neces-
sidade de apoiar os policiais para 
melhorar a fiscalização dos motoris-
tas embriagados”, disse a diretora 
da Abramet, a médica Júlia Greve, 
que foi uma das coordenadoras do 
material de apoio.

De acordo com a médica, o Brasil 
tem os mesmos equipamentos usa-
dos em outros países. Isto legitima 
o trabalho de controle dos índices 
de álcool no sangue, que não pode 
exceder o limite máximo permitido 
no país, que é 0,6 gramas por litro 
de sangue. Em outros países da Eu-
ropa, por exemplo, este número caiu 
para 0,2. Já no Japão, a tolerância 
é zero.

O DVD está sendo criado para que 
profissionais da área médica, junta-
mente com o trabalho de fiscalização 
e prevenção das polícias, possam 
ter subsídios legais para conter o 
aumento da curva de mortalidade 
causada por acidentes de trânsito.

Dados da OMS (Organização Mun-
dial de Saúde), mostram que, em 
2020, o número de mortes no trân-
sito estará entre as três primeiras 
causas gerais de mortes em todo o 
mundo.

Hoje, no Brasil, morrem pelo menos 
40 mil pessoas por ano vítimas de aci-
dentes, de acordo com o número de 
seguros por morte pago pelo DPVAT 
(Danos Pessoais Causados Por Veí-
culos Automotores de Via Terrestre). 
Oitenta por cento destas mortes no 

DVD VAI AJUDAR A IDENTIFICAR OS MOTORISTAS EMBRIAGADOS
Vídeo com 17 minutos,  rea l izado pela Abramet (Associação Bras i le i ra de Medic ina de Tráfego) ,  será d is t r ibuído a pol ic ia is  rodoviár ios e agentes de t râns i to

A médica Júlia Greve, diretora da Abramet, que supervisiona o projeto

Mesmo os que não bebem e di-
rigem, acabam se expondo aos 
motoristas bêbados, pois muitos já 
pegaram carona em um veículo diri-
gido por uma pessoa que “passou do 
limite”. Embora este seja um com-
portamento comum, a maioria da 
população é favorável à aplicação de 
penalidades para os que são pegos 
dirigindo embriagados.

De acordo com a Senad, 93% dos 
entrevistados acham que os moto-
ristas alcoolizados têm que pagar 
multas. Já 81% dos que foram ou-
vidos disseram que os que bebem e 
dirigem deveriam ter a carteira de 
habilitação suspensa. Neste caso, 
63% dos consultados sugeriram 
prisão para os infratores.

Acidentes com veículos nas estra-
das, e suas conseqüências sociais, 
custam ao país R$ 24,6 bilhões por 
ano, como mostram estudos do Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada), realizados em outubro 
de 2006. Um acidente com vítima 
custa 11 vezes mais do que um sem 
vítimas. Em caso de morte, isto pode 
custar 44 vezes mais.

Para o professor de Engenharia de 
Trânsito e Estudo de Acidentes de 
Trânsito, Mauri Adriano Panitz, que 
lançou este mês o livro “Álcool-Dire-
ção - A causa oculta dos Acidentes 
de Trânsito”, o perfil psicossocial do 
condutor de veículos automotores no 
Brasil é o mesmo perfil do ser huma-
no que compõe a sociedade brasilei-
ra. Se 50% da sociedade brasileira 
consomem bebida alcoólica, 50% 
dos condutores também consumirão. 
“O condutor que bebeu, via de regra, 
não percebe e não avalia os efeitos 
negativos que o álcool produz sobre 
a sua capacidade cognitiva”, disse 
Panitz.

O professor alerta para outro 
aspecto importante que deve ser 
considerado. “Álcool e direção não 
são problemas só do povo brasileiro. 
Este é um problema do ser humano, 
independentemente de nacionalida-
de”, afirmou.

Segundo Panitz, outros países têm 
ou tiveram que lidar com a mesma 
causa de acidentes no trânsito, e, 
muitas vezes, eram até mais graves. 
A diferença é que lá a causa foi iden-
tificada e tratada adequadamente, 
acredita o professor.

Divulgação
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O engenheiro civil Mauri Adriano 
Panitz, especializado em trânsito e 
professor da FIJO (Fundação Irmão 
José Otão, da PUC-RS), propõe uma 
nova discussão sobre a alcoolemia 
(limite de álcool no sangue) para 
motoristas. No recém-lançado “Álco-
ol-Direção – A causa oculta dos aci-
dentes de trânsito”, Panitz diz que o 
rigor do novo código de trânsito torna 
ineficazes as medidas de controle à 
embriaguez ao volante.

A nova lei baixou o limite de álcool 
permitido para motoristas de 0,8 
gramas para 0,6 gramas por litro de 
sangue. “Pelo novo código, cresceu 
o número de infratores: antes eram 
17%, e hoje, após o recuo para 6 deci-
gramas, são 32%. Mas, a polícia não 
tem condições de fiscalizar. Quanto 
mais rigorosa é a lei, maior a impu-
nidade”, disse. Veja ao lado os novos 
limites propostos pelo engenheiro 
Panitz. (AF)

DVD VAI AJUDAR A IDENTIFICAR OS MOTORISTAS EMBRIAGADOS
Vídeo com 17 minutos,  rea l izado pela Abramet (Associação Bras i le i ra de Medic ina de Tráfego) ,  será d is t r ibuído a pol ic ia is  rodoviár ios e agentes de t râns i to

Levantamento realizado com 908 
vítimas fatais do trânsito de São Paulo 
revelou que, dos jovens mortos em 
acidentes de trânsito, pelo menos a 
metade havia ingerido, em média, 1,5 
g/l, mais que o dobro do limite per-
mitido por lei. O estudo, coordenado 
pela farmacêutica bioquímica Vilma 
Leyton, professora de Toxicologia Fo-
rense da Universidade de São Paulo 
(USP), cruzou informações de vítimas 
de trânsito, coletadas por peritos do 
IML, com dados da CET (Companhia 
de Engenharia de Tráfego), e resultará 
em tese de mestrado, que será defen-
dida até junho de 2008, na USP, pelo 
médico Julio Ponce.

“Queríamos dimensionar o proble-
ma. Sabemos que muitos bebem e 
dirigem, mas não sabíamos quantos”, 
disse Ponce, que é bolsista da Abra-
met (Associação Brasileira de Medici-
na de Tráfego). (Adriane Fonseca)

ESTUDO ApONTA
NÍVEL  DE  ÁLCOOL

ENTRE  JOVENS

E S p E C I A L I S T A  p R O p Õ E  N O V O S  L I M I T E S
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Por Adriane Fonseca

No Brasil, 42% dos jovens entre 16 
anos e 25 anos dirigem carros 
sem a CNH (Carteira Nacional de 

Habilitação), mostra a pesquisa “O Jo-
vem e o Trânsito”, realizada pelo Ibope 
(Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística) para o Programa Volvo de 
Segurança no Trânsito (PVST). O estudo 
analisou o comportamento e a relação 
da juventude com o trânsito.

Destes entrevistados que dirigem 
carros, 30% são maiores de 18 anos 
e não possuem habilitação, e 12% 
têm menos de 18 anos. Com relação 
às motocicletas, o dado é ainda mais 
alarmante: cerca de 61% dos jovens 
maiores de 18 anos pilotam motos sem 
habilitação, da mesma forma que 15% 
dos menores entrevistados.

O estudo dividiu-se em pesquisa qua-
litativa e pesquisa quantitativa, e ouviu 
cerca de mil jovens entre 16 anos e 25 
anos. Na primeira etapa, organizada 
pela pedagoga Nereide Tolentino, coor-

42% DOS JOVENS DIRIGEM CARRO SEM CARTA
Pesquisa Ibope/PVST ouviu mil brasileiros entre 16 anos e 25 anos

denadora geral da pesquisa, foram ou-
vidos 65 jovens da faixa etária estudada 
em debates realizados em três capitais: 
Goiânia, São Paulo e Porto Alegre.

Na segunda parte, o Ibope realizou 
mil entrevistas telefônicas com jovens 
de 67 cidades do Brasil (com mais de 
300 mil habitantes, nas regiões Nor-
te/Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e 
Sul do Brasil), entre os dias 12 e 17 de 
abril. Uma das conclusões desta etapa 
foi que quanto maior a renda e a esco-
laridade dos entrevistados, maiores as 
chances de possuírem a habilitação.

Entre os jovens com renda menor ou 
igual a um salário mínimo, apenas 4% 
têm habilitação, enquanto 55% deles, 
com renda maior ou igual a dez salários 
mínimos, estão habilitados. Analisando 
os extremos com relação ao fator esco-
laridade, dos entrevistados com estudo 
até a 4ª série, apenas 4% possuem ha-
bilitação. Na faixa dos que têm ensino 
superior, 63% já tiraram a CNH.

Os resultados obtidos pela pesquisa 
envolvendo menores preocupam: dos 

participantes com idades entre 16 anos 
e 17 anos, 20% afirmaram que dirigem 
carros, e 15% declararam pilotar mo-
tos. “Hoje, o jovem faz tudo mais cedo. 
A inexperiência deles é a maior causa 
de acidentes”, afirmou Tolentino.

Nas duas partes do estudo, o jovem 
mostrou-se ciente da realidade e dos 
números relacionados ao trânsito. 
Questionados sobre o comportamento 
da juventude no asfalto, 88% afirma-
ram que o jovem dirige mais depressa 
que os outros motoristas. Para 39%, 
“a adrenalina” é a responsável pela 
alta velocidade atingida pelos jovens 
ao volante. Para outros 30%, a culpa é 
da bebida. Mas, quando o assunto é a 
responsabilidade pela redução dos nú-
meros de acidentes de trânsito, apenas 
11% acreditam que seja necessária a 
contribuição do motorista jovem, em 
primeiro lugar.

A pesquisa constatou ainda que 57% 
dos jovens preferem a fiscalização ele-
trônica, contra 43% dos que preferem 
a fiscalização feita por agentes.

Arquivo PVST

Jovens respondem as perguntas do estudo na etapa qualitativa da pesquisa, realizada de 10 a 13 de abril deste ano
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