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OPINIAO DO LEITOR

c;:o de 1979 publicamos o compara
tive en tre o Fiat GLS e a Brasilia
LS .
Nossos testes sao realizados em
condic;:oes normais de piso. nao ha
vendo, no caso de vel culos de pas
seio, preocupac;:ao especlfica com
seu uso fora de estrada.

IDADE MiNIMA
Qual a idade minima para se poder
dirigir moto de 50 cc (cinquentinha)
e qual a punicao aplicavel a infrac ao
dessa lei? Desejo saber isso porque
tenho um filho de 14 anos que me
pede uma. - Flavia Possollo Goulart
(Rio de Janeiro. AJ).
Folheando uma colecao de Qua
tro Rodas. depare i com uma infor
macao. no n.0 140, de mar<;o de
1972, de que o piloto Hector Reba
que, atualmente na Formula 1. co

mecou sua carreira com 16 anos pi
lotando urn Porsche 914/ 6. Em vista
disso, gostaria de saber se ha possi
bilidade de uma pessoa de 16 anos
conseguir a Carteira Nacional de Ha
bilitacao. com o responst!Vel assu
mindo inteira responsabilidade pelos
seus atos. - Carlos Alberto da Silva
(Rio de Janeiro, AJ).
A idade m lnima para se habilitar
a conduc;:ao de q~al quer velculo au
tomotor de 1 8 anos. A lei nao faz
nenhuma diferenciac;:ao entre 0 nu
mero de cilindradas do ve fculo e as
penes apli clllveis sao multa de um
salllrio m fnimo e abertura de p ro
cesso cri minal para apurac;:ao de
responsabilidades.
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MULTAS
Na estrada Curitiba-Joinvile, perto
do Km 50, eu e outro motorista fo

mas multados por ultrapassar em Iu
gar proibido. Acontece que nao cru
zamos a faixa . Havia um caminhao a
nossa frente. em velocidade muito
baixa, que nos deu passagem. indo
totalmente para o acostamento.
Alem disso. eram dais guardas e ape
nas um afirmou nos ter visto cruzar
a fa ixa. Ficou a nossa palavra contra
a dele que, nao sei por que. nao quis
reconhecer seu erro. Que fazer? Nelson Antonio Gaidus e Mauricio
Friederich (Curitiba, PR).
No caso de um motorista ser acu 
sado injustamente de haver cometido
infracao de tr~nsito, e licito recusar a
assinar o talao de multas que e apre 
sentado pelo policial rodoviario? Ca
so con trario, quais as implicacoes? Edson Alves Lopes (Rio de Janeiro.
RJ).
A prepotinc ia, infelizmente, ca
racteri za 0 comportamento de mi,Ji-

Lugar de Puma eno Retao!

0 seu concessionario Puma da zona sui ·
Venha conhecer o nosso Show Room
e as novidades da linha 80 GTB-82 
GTE e GTS.
Ret!lo tem uma equipe lreinada na
fabrica altamente especializada para
deixar seu Puma sempre em forma .

Retao

faz revisoes com

servi~o

autorizado.

equipamentos

eJetronicos, ~as originais, qua lquer
servi90 em fiberglass e pinturas
em estufa .
No Retia sempre tern urn Puma novo
ou usado a sua espera.

Av. Moreira Guimaraes, 900 e 973
Tel.: 542 7293- sao Paulo
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