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 Tenho alertado para certos exageros próprios de países como o nosso. Se os 

hotéis e condomínios ocupam espaços nas areias das praias com barracas sem banhistas, 

multa de R$10.000,00! Isso vale para qualquer banhista, que deixe sua barraca sem 

alguém ou alguma coisa que demonstre que a barraca está em uso efetivo. No entanto o 

valor da multa só se explica pela provável sugestão de alguém: Se for valor menor, não 

pesará no bolso dos hoteis chiques. Acontece que a multa atinge qualquer frequentador 

das praias, uma das poucas diversões de fácil acesso até para os mais humildes. 

 

 Uso e abuso de bebida alcoólica se distinguem, claramente: do vinho da 

comunhão do padre, no altar, passando pelo vinho branco gelado que os italianos bebem 

no verão, até o empregado do restaurante de Caxias do Sul, que, com o frio de julho, 

aquece-se com copo de vinho tinto do garrafão do balcão frigorífico, há espaço para 

criticar o critério divulgado, em 28/12/09, no jornal O Estado de S. Paulo: “Não há 

limite considerado ‘seguro’ para dirigir após ingerir bebida alcoólica. Absorção e 

metabolização do álcool dependem de diversos fatores, como sexo, peso e ingestão de 

alimentos. Mas de modo geral, a Polícia Rodoviária Federal registra que consumir o 

equivalente a 1 lata de cerveja, ou 1 taça de vinho, ou 1 dose de cachaça, vodca ou 

uísque é o bastante para ser multado. Já beber o equivalente a duas ou três doses e 

dirigir não é apenas infração: é crime de trânsito” (“Bebida e direção – 1/3 dos flagrados 

pelo bafômetro em SP é mulher”. Subtítulo: “Neste ano, com mudança na fiscalização, 

elas passaram nas estatísticas de 5,15% dos detidos para 39,6%)” – (pág. C1). 

 

 Há continuação da matéria, concentrada na mulher motorista, incluindo quadro 

de consequências mais frequentes. Talvez a mais desencorajadora seja mesmo aquela 

relativa ao “envelhecimento precoce” (pág. C3). 

 

 O aumento considerável de mulheres apanhadas pelo bafômetro revela que elas 

eram mesmo “usadas como escudo para fiscalização”. Quer dizer que assumindo o 

volante do veículo depois da noitada, presumia-se que enganariam os fiscais, mesmo 

tendo bebido como os companheiros homens. Estes “não se intimidam em dar a chave 

do carro às mulheres, ainda que tenham bebido, com a certeza de que passariam com 

mais tranquilidade nas blitze”. 

 

 Voltando ao rigor da nossa fiscalização, perguntei ao meu filho Márcio Mendes 

Gomes, que é médico e reside no Canadá, desde 2015, sobre o padrão de lá: duas 

cervejas (dois chopinhos), ou dois cálices de vinho, ou duas doses de uísque, sendo a 

dose de lá a metade da nossa. Mas aqui, como constou acima, basta uma lata de cerveja, 

ou uma taça de vinho, ou uma dose de uísque para a multa. O padrão usual canadense 

aqui já se considera crime. Entre nós, para motorista apanhado com de 0,1 mg a 0,29 

mg por litro de ar expelido, sanção gravíssima: “7 pontos na CNH”, com multa 

(R$957,70) e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. 

 

 Enquanto vigorar o rigor daqui, evitarei guiar, sempre que haja a perspectiva de 

qualquer consumo de bebida alcoólica. Sugiro que todos pensem a respeito. 

 



 


