
 AGORA É LEI 
 
 
 
Ufa! Até que enfim o Congresso aprovou uma excelente lei … a lei da cachaça, vulgo 
“Lei Seca”, estava mais que na hora de dar um basta em tanta imprudência.  
 
O Brasil precisava desta denominação popular sobre a proibição de bebidas alcoólicas a 
quem dirigir pelas vias públicas do país. 
 
 Parabéns aos conscientizados que assinaram a favor dessa magnífica ordem que desde 
que foi vigorada os índices de sofrimentos diminuíram bruscamente em todo Brasil. 
 
Não que eu tenha algo contra cervejinhas, afinal quem não gosta de um geladinha? 
Ainda mais no verão…é muito bom!!! Só que os “pés-de-cana de plantão” estragaram 
esse prazer com os excessos de irresponsabilidades. Agora todo mundo paga. 
 
Tanto foi que AGORA É LEI…quer dizer, é a nova Lei 11.705, do dia 20 de junho, que 
altera o Código de Trânsito Brasileiro, e ela é clara “o consumo de qualquer 
quantidade de bebida alcoólica por condutores de veículos está proibido. Quem for 
pego dirigindo depois de beber, terá de pagar multa de R$957,70 e perderá o 
direito de dirigir por um ano e quem estiver com mais de 0,3 mg de álcool, além de 
pagar a multa, corre o risco de responder por crime, com pena que varia de 6 
meses a 3 anos. O motorista só poderá responder em liberdade após pagar uma 
fiança que varia de R$300,00 a R$ 1.200,00. O valor exato é decidido pelo 
delegado”.  
 
Sempre soubemos que álcool e direção nunca combinaram, mas infelizmente os “tô nem 
ai pra vida” se esqueceram disso e enchem (ou enchiam) até perderem a noção do 
perigo e acabarem com muitas vidas.  
 
Após a ordem a redução de atendimento nos hospitais já chega a 27% e o índice de 
acidentes nas vias também reduziu. Não sabemos até quando vai durar a paz, afinal 
muitas vezes as leis do Brasil são estilo Cola Cola “só pressão” no começo e que em 
pouquíssimo tempo se acaba. 
 
 Portanto senhores da lei, agradeceremos se a lei durar por muito anos ou, pelo menos, 
pelo tempo necessário da conscientização ser maior que o descaso popular.  
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