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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Disp6e sobre a institui§ao do Mss Municipal de

Consciente  de  Bebidas  Alc6olicas  e  Cuidados  com  o

Alcoolismo e da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  IVIUNICIPIO  DE  JACAREI,  USANDO

DAS ATRIBulc6ES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR

LEI,    FAZ    SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE    SANCIONA    E    PROMULGA    A

SEGUINTE LEI:

Art.1°.  Fica  instituido  no Calendario Oficjal do  Municipjo

de Jacarei, o evento "FEVEREIRO BRANCO", a ser celebrado anualmente durante todo

o mss de refetencia.

Art.   2°.   Tern   por  objetivo,   a   presente   lei,   reforgar  a

importancia  de  politicas  voltadas  a  reafirmarem  a  necessidade  da  conscientizagao  do

consumo  consciente  de  bebidas  alco6Iicas,  bern  como  a  implementagao,  divulgagao  e

intensificagao de publicidade e campanhas educativas voltadas a prevengao e cuidados

com o alcoolismo.

Art.   3°.   Durante   o   mss   comemorativo   os   pfedios   e

repartig6es   pdblicas   deverao,   e   os   servidores   poderao,   ostentarem   o   simbolo   da

campanha FEVEREIRO BRANCO, que e representada por urn lago na cor de referencia.

Art. 40, A administragao pdblica adotara todas as medidas

cabfveis para garantir a execugao desta lei.
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Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao,

Camara Municipal de Jacarei, 20 de fevereiro de 2019.

AfieeL"wftya
ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PR
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACTO DA LTBERDADH

de Lei -lnstitui o mes comemorativo denominado or "FEVEREIRO BANCO"
intensificar medidas reDressivas e Dreventiva© relativas aos Droblemas do consumo de
doencas associadas

JUSTIFICATIVA

Fls. 3 de 8

A  presente  proposta  legislativa  visa  reforgar a  importancia

de  medidas  ptlblicas  que  contribuam  para  a  conscientizagao  da  populagao  sobre  a

importancia do consumo moderado de bebidas alc6olicas,  bern como a garantir o carater

repressivo  no  combate  aos  problemas  associados  ao  alcoolismo  e  ao  consumo  nao

consciente do alcool.

0 dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, que e celebrado

no dia  18 de fevereiro,  assim 6 feito haja vista que antecede grandes festas populares,

como, por exemplo, o carnaval, festividade esta na qual o consumo de bebidas alco6licas

aumenta consideravelmente.

Com o consumo nao consciente do alcool, acabamos por ter

a populagao exposta a intlmeros riscos diretos e indiretos da substancia entorpecente, tais

como  doengas  sexualmente  transmissiveis,  distdrbios  fisjcos  e  psiquicos,  bern  como

acentuada majoragao de acidentes automobilisticos.

Logo,   considerando   a   not6ria   gravidade   dos   maleficios

associados ao consumo nao consciente do alcool, sobretudo neste mss que antecede ao

carnaval, e que o presente projeto encontra sentido de existir, sobretudo, como dito, diante

do aumento de doengas e acidentes que estao associados diretamente e/ou indiretamente

ao consumo da substancia etilica.

No  mss  de fevereiro  sao diversas  as  manchetes,  que  nos

mais  variados  veiculos  da  imprensa,  relatam  as  trag6dias  deflagradas  pelo  consumo

irresponsavel do alcool, as quais podemos citar, exemplificadamente:
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" I)irigil.  illct){}lizacl{)  6  ii  segul.{i{i  m{ii(jr  ciiustl  {le  miirte  no  ti.ftltsito

0 trdnsito brasileiro 6 o quarto mats violento do continente americano, segundo dados divulgados
pela Organiza¢do  Mundial  da Satide  (OMS).  Dentro do  Pats,  Sdo  Paulo  6  o  Estado  com maior
ninero de 6bitos no trdnsito e dirigir alcoolizado 6 a segunda maior causa. Pensando em diminuir
o ntimero de acidentes, foi publicada no ano passado a Lei Ordindria 13 . 5 46, do C6digo de Tr&nsito
Brasileiro,  que aumenta a puni¢do para o motorista que causar morte dirigindo alcoolizado.  Ou
seja, a pena, que antes era de 2 a 4 anos de detengdo, passa para 5 a 8 anos de reclusdo.
0  professor  RIcardo  Abrantes  do  Amoral,  do  Departamento  de  Psiquictria  da  Faculdade  de
Medicina da USP, fala sobre  as raz6es  de  as pessoas  continuarem bebendo e dirigindo, mesmo
sabendo   de   todos   os   riscos   e   consequencias:   6 apenas   imaturidade   ou   as   campanhas   de
conscientizapdo ndo  cumprem as  suas funq6es? Tamb6m conwersa sobre  o  assunto  a professora
Maria Abigail de Souza, do Deparlamento de Psicologia Clinica do Instituto de Psicologia da USP.
Ela  acredila  que   dirigir   alcoolizado   6 urn  problema  cultural   da  nossa  sociedade."   Ifonte:
htli}s://iornal.usr}.br/alualidades/acidentes-de-transit()-n()-brasil-urn-r}roblema-de-saude-Dublica/)

"A  impuni{liLt!cl  n(}  tl.{^ttlsito  e  (Ls  (lif.ereEltes  iiiterpret{i{t-)es  (Iu  lei

Urn motorista dirigindo a 80 kin/h, em uma pista em que o mdximo permitido 6 70 kin/h, envolve-se
em urn acidente que causa a morte de outro condutor. Nessa situa¢do, voce diria que houve intenqdo
de  matar?  Provavelmente  ndo.  Por6m,  e  se  adicionarmos  a  essa  hist6ria  hipol6tica  algumas
irforma€6es,  como o falo de o motorista estar embriagado e na contramdo?  E ehido,  o risco em
que ele colocou o outro condulor 6 passivel de ser admitido como inlencdo de matar?
Discuss6es  semelhahies  permeiam  o  Direito,  principalmente  na hora  de  explicar  as  causas  da
impunidade em acidentes de trdnsito no Pats. Urn levantamento feito entre janeiro e maio de 2017
concluiu que apenas uma pessoa 6 presa a coda 22 mortes ocorridas em acidentes de trdnsito, no
Estado  de  Sdo  Paulo.  Alamiro  Velludo  Salvador  Netto,  professor  titular  do  Departamento  de
Direito  Penal,  Medicina Legal e Criminologia da Faculdade  de  Direito da Universidade de Sdo
Paulo,  conta  que  urn  dos  principals  fatores  que  ocasionam  a  inpunidade  6  a  dificuldade  de
classificar o homicidio como doloso, com intencdo de matar,  ou culposo, sem intengdo de matar.
A16m disso,  o professor explica outros mecanismos legais que podem levar a essa impunidade."
ifonle :      https : //jornal.usp.br/alualidades/acidentes-de-transito-no-brasil-urn-problema-de-saude-
publica/)

"Aci{lente  grtive>  del ti.t^tnsito  4  questi~to  (le  sat;Itlei  pi]Ihlicti

Os  acidentes  de  trdnsito  se  corfiguram  como  grave problema de  sadde  ptiblica no  Pals.  Essas
emergencias t6m, por6m, urn aspecto particular:  a maioria delas 6 evitdvel. A avaliagdo 6 de Julia
Maria D'Andrea Greve,  do  lnstituto  de  ()rtopedia e Traumatologia do  Hospital das Cl{nicas  da
Faculdade  de  Medicina da USP,  que  completa dizendo que  esses  atendimentos  representam urn
"roubo" importante de recursos da drea m6dica.
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Hospitals  como  o  HC  devem manler  uma equipe  m6dica de plantdo  para o  atendimento  desses
pacientes.  Principalmente  nos  centros  de referGncia,  6  elevado o ntimero  de vitimas  que  chegam
com   urn   quadro   clinico   de   alta   complexidade,   conta   a   m6dica.   Acidentes   com   motos   e
atropelamentos sdo os que costumam resultar em les6es de maior gravidade. Nessas situac6es,  a
manuten?do          da          vida          6          a          prioridade          do          atendimertto. "          ifonte :
https://iornal.usp.br/atualidades/acidenles-de-transito-no-brusil-urn-Droblema~de-saude-r}ublica/)

Ja no que pertence ao campo da sadde, os efeitos deleterios

do alcool tambem se fazem presente, senao vejamos alguns dos maleficios causados ao

homem:

Doencas do fogado
0 dlcool consumido 6 metabolizado pelo fogado e, por isso, esse 6rgdo tern grande potencial de ser
lesionado. A doenca alco6lica de fogado 6 diretamente influenciada pela quantidade consumida de
dlcool  e pelo  uso  cr6nico,  isto 6,  ao longo de vdrios  anos.  Estima-se que  entre  90% e  100% dos
bebedores  pesados  cr6nicos  desenryolvam  doenca  hepdtica  gordrrosa  (acinulo  de  gordura  no
fogado)  como  consequGncia precoce  e  ainda reversivel.  Com a manuten?do do  consumo,  o  dlcool
pode  causar inflama€do do  6rgdo - hepatite alc6olica.  Ate  40% desses  casos podem evoluir para
cirrose  -  inflama€do  cr6nica  irreversivel  do  fogado  que  altera  sua  capacidade  de  funcionar
adequadamente.  Os sintomas da insuificiencia hepdtica, ou seja,  do mau fincionamehio do ftgado,
como nduses e v6mitos, redrcdo de apetite, anarelamento da parte branca dos olhos e da pele,  e
maior propensdo a sangramentos, s6 aparecem quando urn grande e irreversivel dano ao 6rgdo jd
ocorreu. Jd os sinais, que podem ser identifiicados com exames complementares, como alteracdo de
enzimas hepdticas, e das fra?6es de prote{nas, sdo alterados anteriormente.

Problemas gastrointestinais
0  consumo  excessivo  de  dlcool  pode  causar  les6es  e  inflamacdo  no  aparelho  digestivo,  como

es6fago e est6mago, com sangramehios, v6mitos e sintomas de refouno, como azia e dor na por¢do
superior  do  abdomen.  A16m  disso,   o  dlcool  interfere  na  secre¢do  do  suco  gdstrico  (secregdo
produzida pelo est6mago) e no tempo de esvaziamento estomacal, interferindo na digestdo e no risco
para deseirvolvimehio de dlceras.

Pancreatite
A  pancreatite  (inflamacdo  do  pancreas)  aguda  6  urn  quadro  grave  e  muitas  vezes  exige  que  o
individuo se dirija a servico de pronto-atendimento para cohirole dos sintomas, como dor abdominal
intensa. A repeti€do de quadros de pancreatite aguda pode levar a pancreatite cr6nica,  com mau
funcionamerito do pancreas de forma irreversivel,  o que causa outros problemas para a sadde.  0
abuso de dlcool 6 a principal cousa de pancreatite. Em geral, ocorre com o passar de 5 a 10 anos de
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consumo pesado e mantido. Como consequencia, sabe-se que a taxa de mortalidade de pacientes com
pancreatite alco6lica 6 cerca de 36% mats elevada do que para a populacdo geral.

Neurop o[tia p erif erica
Aprouimadamente  10%  dos  indiv{duos  alcoolistas  desenwoivem  urn  quadro  de  deterioracdo  do
funcionamento dos nervos dos p6s e das mdos, resultando em sintomas de dormGncia, formigamento
e outras alterag6es de sensibilidade. Os sintomas podem melhorar com a abstinencia do dlcool.

Problemas cardiacos e vasculares
0 uso pesado de dlcool aumenta a libera€do de horm6nios relacionados ao estresse que atuam na
contracdo de vasos sanguineos e influenciam na pressdo arterial, podendo causar hipertensdo. A16m
disso,  o  consumo  pesado  por  per{odo  prolongado  de  dlcool  tamb6m leva ao  aumeuto  da fra¢do
nociva  do  colesterol  (conhecido  como  LDL),  triglicerideos,  e  a  alteracdo  no fincionamento  de
plaquetas. Assim sendo, eventos como arritmias, irflama€do do mcksculo cardiaco (miocardiopatia)
e irfdrtos agudos sdo consequtncias possiveis do alcoolismo. A mesma 16gica que finciona para o
preju{zo das art6rias do cora€do,  chamadas de corondrias, tamb6m existe para art6rias de outros
6rgdos do corpo, como o c6rebro; portanto, o beber pesado e cr6nico tamb6m aumenta o risco para
acidente vascular cerebral (AVC).

Prej ulzos cerebrais
0 dlcool atua como depressor do sistema nervoso central, interferindo diretamente em mecanismos
cerebrais. Seu uso excessivo pode causar dificuldades no raciocinio, como resoluqdo de problemas
simples, al6m de alterar o senso de perigo e o comportamento. Problemas de ins6nia e md qualidade
do  sono,  com  sensacdo  de  urn  sono  "fragmentado",  sdo  queixas  comumente  associadas  ao  uso
abusivo  de  bebidas  alco6licas.  0  uso  pesado  e  cr6nico  pode  prejudicar  ainda  o  equilibrio  e  a
coordenapdo  motora,  devido  ao  seu  efeito  t6xico  no  cerebelo,  al6m  da  diminuicdo  dos  refoexos,
aumentando as chances de acontecerem quedas. Ainda, em individuos alcoolistas existe o risco de
quadros de demencia. Deficiencias vitaminicas, como a da vitamina 81  (tiamina), contribuem para
o risco de demencia alco6lica, urn quadro grave e irreversivel.

Diofun€6es imunol6gicas
Pode  ocorrer  erfraquecimehio  e  prejuizo  no fiuncionamento  do  sistema  imunol6gico  com  o  uso
pesado  cr6nico  de  dlcool,  oumentando  o  risco  de  infecg6es,  como  pneumonia  e  tuberculose.  Tal
padrdo  de  consumo  de  dlcool  interfere  na  contagem  de  c6lulas  brancas  no  sangue  e  altera  a
capacidade de  combater infec?6es.  A16m disso,  durante o per{odo inicial de intoxicagdo alco6lica
pode ocorrer urn estado pr6-irflamat6rio, o que aumenta a chance de corxplicac6es se hourer algum
acidente ou lesdo, ou se o individuo apresentar alguma doen?a pr6-existente.

Anemia
Quadros de desnutri¢do relacionados ao uso pesado de dlcool (o uso cr6nico de 4 a 8 doses ao dia,
em m6dia), e por muito tempo, podem ocorrer tanto por adotarem dieta nutricionalmente pobre como
pela diminulda absor¢do de nutrientes no trato gastrointestinal. A defici6ncia de vitamina 812  ou
dcido folico, somada ao ef;eito t6xico do dlcool, pode levar a anemia macroc{tica ou megalobldstica.
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Neste   quadro,   a  f;ormacdo   de   g16bulos  vermelhos   faemdcias)  fica  alterada,   levando   a  pior
f:uncionamertto e capacidade de levar o oxigenio ds c6lulas do corpo.

Osteoporose
0 consumo cr6nico de dlcool ao longo da vida pode influenciar na sadde dos ossos, especialmente
no processo  de  mineralizacdo  6ssea,  aumentando  o risco  de  desenvoivimeuto  de  osteoporose  em
idades mais avan€adas. 0 grande perigo da osteoporose 6 o maior risco de fraturas. Sabe-se ainda
que o alcool pode interferir no equil{brio metab6lico do calcio e na producdo de vitamina D, o que
pode contribuir para complica?6es 6sseas.  Para as mulheres,  o consumo excessivo de dlcool estd
relacionado ao maior aumertto da perda 6ssea em todas idades.

Cancer
0 consumo pesado de alcool estd associado avdrios tipos de cancer, como de boca, es6fago, laringe,
est6mago, fogado,  col6n,  reto  e  de mama.  Os  agentes  causadores ndo  sdo todos  conhecidos,  mas
sabe-se que especificamente o acetalde{do -urn produto do metabolismo do dlcool -pode ter ef;eitos
cancerlgenos    (saiba    mais    em: http: / /www.cisa.ore.br/artigo/ 6320/padroes-consumo-
alcool-risco-para-d,eseiwolvimendo.php). Fonte :
fa{tp://www.cisa.org.br/artigo/6552/alcoolismo-10-danos-saude.php)

E, para arrematar a relevancia do presente Projeto de Lei,

ainda  temos  outros  dados  cientificos,  que  igualmente  apontam  para  urn  preocupante

aumento  do  consumo  do  alcool  entre  jovens,  sendo  este  ponto,  inclusive,  objeto  de

estudos do governo federal, senao vejamos:

"Brasilia,  24/2/14 -0  Minist6rio  da  Justica  lan€ou,  nesta  segunda-i;eira  (24),  a  campanha  de

carnaval Bchouperde" com foco no erfrentamento ao consumo de bebidas alco6licas por criancas
e adolescentes.
Cinco videos jd estdo disponiveis no canal do YouTube JusticaGovBr. A16m de circularem nas redes
sociais,  eles  serdo  exibidos  nas  salas  de  cinema da  Bahia,  Minas  Gerais,  Pernambuco  e  Rio  de
Janeiro. Tamb6m foram preparados outdoors e paiheis para os aeroportos nas principais cidades
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com carnaval nesses estados.  ifonte : http ://www.justica.gov,br/news/campanha-de-carnaval-alerta-
para-riscos-do-consumo-de-alcool-entre~jovens)
A campanha foi feita com base em uma pesquisa encomendada pela Secretaria Nacional de Politica
sobre Drogas (Senad/MJ) ao Centro Brasileiro de lnformag6es sobre Drogas Psicotr6picas (Cebrid),
da Universidade Federal de Sdo Paulo (Unifesp).
Segundo o secretdrio da Senad, Vitore Maximiano, o estudo mostrou, em 2010, que 60,5% dos jovens
estudantes  do  6° ao  9° ano  do  ensino fundamental  2  e  1° ao  3° uno  do  ensino  m6dio,  de  escolas
ptrblicas e particulares, jd consumiram dlcool.
Desse total, 41,5% sdo do sexo masculino e 43,5%f;eminino;  15,4% estdo nafaixa etdria de  10 a 12
anos, 43,6% eritre  13 a 15 anos; 65,3% de  16 a 18 anos e 63,3% com 19 anos ou mats.
0 6° Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotr6picas foi realizado em 2010 entre
estudantes  do ensino fundamental e m6dio  das redes ptiblica e privada de  ensino nas  27  capitais
brasileiras. A amostrafinal em cads capital variou entre 348 e 2.310 estudantes de escolas ptrblicas,
e 115 e  1.763 estudantes de escolas particulares, totalizando 50.890 alunos distribuidos em cerca de
900 escolas de todo o pals.
Durante o lan€amento da campanha, o ministro da Justi¢a, Jos6 Eduardo Cardozo, disse que o uso
do dlcool na adolescencia 6 urn ponto extremamente delicado, e fez urn apelo aos comerciahies que
vendem  bebidas  alco6licas  durahie  as festas.  "Fazemos  urn  apelo  social  aos  comerciantes,  aos
6rgdos  de  controle  social  e  aos  adolescentes,  que  acreditem que  o  carnaval  e  a vida podem  ser
curtidas  sem  o  uso  do  dlcool". "   ifoute:   hitp://www.justica.gov.br/news/campanha-de-carnaval-
alerta-para-riscos-do-consumo-de-alcool-entre-jovens)

Em sendo assim,  por todas essas contundentes raz6es,

bern como diante do relevante interesse pdblico envolvido no tema, sao as raz6es pelas

quais a aprovagao do presente Projeto de Lei se faz imprescindfvel.

Camara Municipal de Jacarei, 20 de fevereiro de 2019.

A&Nun&MLto¢zi
ABNER DE MADUREIRA

Vereador - PR
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