
Jovens dizem que comprar bebida é fácil  
Luiz Alberto de Oliveira  
 
Menos de 2% dos alunos que responderam à pesquisa dizem já não ter conseguido comprar 
bebidas alcoólicas  
 
Para responsável pela coordenadoria de drogas da prefeitura, número de agentes de 
fiscalização é "ridículo" 
 
Menos de 2% dos jovens que responderam à pesquisa da Unifesp dizem ter tentado comprar 
bebidas alcoólicas sem sucesso. 
 
Apesar de a venda de álcool para menores de idade ser proibida pelo ECA (Estatuo da Criança 
e do Adolescente)- a pena é de até dois anos de prisão- e por uma lei municipal de 2007, a 
maioria dos jovens encontrados pela reportagem sábado à noite disse não ter dificuldade para 
comprar bebidas. 
 
Desde que a lei foi regulamentada, em 2008, em São Paulo, a prefeitura realizou 112 blitze 
para fiscalizar a venda de álcool para menores de idade, visitando 1.501 estabelecimentos na 
cidade. A norma prevê multa de R$ 4.500 e cassa o alvará de funcionamento na segunda 
reincidência. 
 
A lei obriga ainda os bares a exibir o aviso: "O álcool causa dependência e, em excesso, 
provoca males à saúde". O estabelecimento que não tiver o cartaz é multado em R$ 1.500. 
 
O próprio responsável pela Coordenadoria de Atenção às Drogas da prefeitura, Luiz Alberto de 
Oliveira, reconhece que não é suficiente. 
 
"É um número ridículo. Tem cerca de 700 agentes vistores na cidade e 70 mil 
estabelecimentos cadastrados no município para venda de bebida alcoólica. Fora os irregulares 
e ambulantes. Não existe poder público capaz de fiscalizar essa massa", avalia Oliveira. 
 
Para ele, a solução para a questão é o apoio da população. "É preciso que a sociedade também 
colabore, fazendo denúncias. Reuni mais de 200 conselheiros tutelares e os provoquei a fazer 
uma denúncia, cada um. Ninguém nunca me fez uma denúncia", diz Oliveira. 
 



 
 
Quem não bebe sofre preconceito, diz Conrado, 17 
Ricardo Westin 
 
Meu nome é Conrado (nome fictício) e tenho 17 anos. Sempre andei com um pessoal dois ou 
três anos mais velho, e foi com eles que aprendi a beber. 
 
Tomei a primeira cerveja aos 15, numa festa. Gostei. Tinha vontade de saber como era. Em 
casa, meus pais não me deixavam dar nem um golinho. Como tinha muito medo de que eles 
descobrissem, naquela primeira vez eu não bebi muito. Não queria chegar em casa bêbado. 
 
O primeiro porre foi no final de 2009, num churrasco. Misturei cerveja com vodca e não 
aguentei. Vomitei e depois dormi. Foi horrível. 
 
Às vezes me lembro dos meus avôs. Os dois tinham problemas sérios com a bebida. Mas, 
quando saio com meus amigos, acabo não pensando mais nisso. 
 
No colégio, quase todo mundo bebe. E percebo que aqueles que não bebem sofrem um certo 
preconceito, ouvem piadinhas... 
 



Apesar de não ter 18, poucas vezes não me venderam cerveja no bar. Quase nunca me pedem 
documento.  
 
Fumei por curiosidade e não parei mais, afirma Júlia, 17 
Ricardo Westin 
 
Meu nome é Júlia (nome fictício) e tenho 17 anos. Comecei a fumar aos 14. Foi por 
curiosidade. Sabe aquela coisa de adulto, coisa proibida? 
 
Fumo escondida dos meus pais. Quando sei que eles não vão voltar cedo, fumo em casa. 
Antes de voltarem, corro para lavar a mão, escovar os dentes e "desinfetar" a casa -abro bem 
a janela e deixo o vento tirar o cheiro. 
 
Recentemente viajei com eles para a Europa e tive de ficar um mês inteiro sem fumar. Quando 
voltamos e me livrei deles, acho que fumei uns 50 cigarros de uma vez. 
 
O momento mais duro do dia é a manhã. Só fumo um cigarro, antes da aula, porque a diretora 
não deixa ninguém sair para fumar. Rezo para a aula acabar logo. 
 
O colégio já ligou para casa me dedurando. Minha mãe pôs panos quentes e não contou ao 
meu pai. Jurei que pararia, e ela acreditou. 
 
Na turma, quase todos fumam quando bebem. Fumar mesmo, só oito ou nove pessoas. Fumo 
dez cigarros por dia. Me perguntam por que não paro. Mas por que se é tão gostoso?  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 08 jun. 2010, Cotidiano, p. C3. 


