fstalrslicas
dizem que os adullos
ainda matam mais

ma~ ~cnumu~ e ~t cve

no no t ici~rio do~
por (er conseguido acabar com
a~ corridas notumas improvi sad a~ na
vcnida Rubcm Berta. tambCm conside
ra e rrada a lei penni. Acha que o mcnor
deveriu ser considerado criminalmen te
respons~vel desde os dezesseis anos. Por
isso. considcra uma cont radi9lio auto
rizar o menor a di rigir desdc os dezcssctc
anos. Mas nii.o ve nada de errado na
a utoriza~ao em si. Sequer considera de
linqtientes os ga roto que gostam de
Jpostar corrida nas r uas:
" Pondo f im aJ. corridas na Avenidu
Rubem Berta e n::. Avenid::. lndinn6po
lis, consegui fazer bon a migo~ en tre os
rapat.e que usavam aquclas avenidas co
mo pista de corrida. Eram ao todo 68
garotol>. Convidc•-os para uma 'visita'
a delegacia , onde Jhes mostrei a dife
rcnc;a entre o confllno de uas casa e o
dcsconfOrto do xadrez.. Terminei por
conquistar alguns como colaboradores.
11 eac;a aos ladrOcs motorizados. etc
poderiio dar uma grande ajuda. Eu o
credencia rci para isso e coloca rei em
seus carros - quando em servi!fo - si
rcnc c chapa bnulca. A16m disso. distr i
JOI nais

bui rei entre elcs uma fllimula co m a
inscric;ii.o: ' Prcstei servi~os a Zona ul'.
0 que cssa ga rotuda q ucr c s~r levada a
~rio' · .

AS Dll· l ULDADE.'\

Embora tenha m aurncntado ;~s [acili
d ades (e a comprccn ao), o menor ainda
niio tem o s privi lcgio<; do adul1o para
d irigir livremcntc. Po r cxcmplo: um me
nor de 21 a no nao conscguira alugar
um carro. Em Sao Paulo, a He rtz s6
a luga a utom6veis a rnaiorcs de 26 ano s.
~ que a ~ 1 111 companhia ~cg u tad ora .

Royal Insurance. co mo a maio ria c.la~
de seguro~ a mcricnnas, jul
ga que ningucm
r~spon~livcl an t~
<Jcssa idade. Ja a Self-Drive 6 aluga
ca rro s a maiores de 21 a nos: antes des
sa idadc 0 homem nao n:sponde civil
mente por ·eus atos.
Fin almentc. uma estatfslica: na Cali
f6rnill , o lnstituto de Pesquisas da Uni
vcrsic.Jade de Stnn ford vcrificou que os
motoristns menorcs de 21 anos matam
I 0 m il pcssons por ano. alcrn de ferir
ou t ras l!OO mil. Sao c ulprulos por 30 mil
pessoas incapacitndns e, ainda no mesmo
periodo. causam dano , em 3Cidentes de
trfinsito. no valor de 2 bilhoes de cruzei
ros n ovo~ . Em cornpara<;:ao, o~ aduhos
matam mu ito ma1s: 45 mi l. E o d iretor
do trfinsilO em Siio Pa ulo. Sr. Paulo
Pestana. acha que os mcnorcs nao de
pemlem de leis para scrcm rcsponsavci. :
"Dos 860 mcnores pa ra quem expc
dimos carras de autoriz.ac;iio para d irigir.
nenhum nos tro uxe prob lemas".
l:le acha que o menor, uma vez de
posse da a utorizat;tao. sen te-sc adu lto 
mais do qu.e ac.Jul(o: responsavcl. C'oisa
que ncm to dos os adultos sao.
0
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