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A Lei de Trânsito que está em vigor desde junho/2008 está muito mais rigorosa com relação ao
consumo de bebida alcoólica. Caso o motorista consuma álcool e pegue no volante, a

penalidade será de multa de R$ 955,00, além da perda da carteira de motorista por pelo menos
um ano.

A Lei nº.11.705, de 19 de junho de 2008, altera a Lei nº.9.503, de 23 de setembro de1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, e a Lei nº. 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe

sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas,
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. Se você se envolver em acidente com vítima,
responderá por crime doloso (aquele que você tem culpa, cometeu porque quis). A nova lei de

trânsito visa reduzir o consumo de bebida à zero.
Dirigir sob o efeito do álcool é um risco e uma falta de respeito consigo mesmo e com o outro,
pois controlar um carro exige aguçado sentido de alerta e coordenação motora precisa. Uma
porcentagem muito alta de acidentes ocorre par falha de motoristas alcoolizados. Existe até
uma lei, que deveria ser respeitada e ampliada, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas ao

longo das estradas federais.
O conhecimento popular admite que dirigir alcoolizado não é correto, mas por contradição
criamos uma cultura que incentiva o uso do álcool, onde interesses econômicos o mantêm
como droga lícita de fácil aquisição. Motivados pela indústria publicitária, que sem restrição

alguma demonstra a superioridade e a vantagem de quem bebe, nossos jovens cada vez mais
cedo têm acesso a bebidas alcoólicas. Este fato não faz distinção entre homens e mulheres,

pois atualmente para cada três usuários homens existe uma mulher alcoólatra.
A cultura do álcool possui raízes tão profundas que os jovens não precisam sair de casa para

encontrar ou consumir bebidas alcoólicas, pois sabemos que poucos adultos relacionam o
álcool à droga, mas quase todos o relacionam ao lazer, comemorações sociais e familiares.

Herdamos uma cultura de que a imagem do álcool é boa, pois sempre o associamos a festas,
alegrias, conquistas, coragem, força, desinibição, refúgio etc. Mas quando nos deparamos com

acidentes de trânsito onde o principal motivo foi o álcool, associamos a culpa unicamente ao
motorista. Desta forma, resta-nos uma questão no mínimo complicada: como conscientizar as
pessoas de que dirigir alcoolizado é perigoso, se elas adquiriram através do tempo a imagem
de que álcool é sinônimo de alegria e prazer? Na verdade, dirigir alcoolizado é sinônimo de

morte, dor e desespero.


