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Vai ano, vem ano e o Brasil mantém o inconvenien-
te posto de um dos países com o trânsito mais vio-
lento do mundo. Todos os anos, mais de 30 mil pes-
soas morrem vítimas de acidentes nas estradas.
Número que poderia ser ainda maior se fossem
contabilizados os que sobreviveram no momento
do acidente, mas morrem algum tempo depois em
decorrência dos ferimentos. Nos quatro dias de fo-
lia, a situação não foi diferente.

Desde o início do feriado de Carnaval, na sexta-
feira, até a zero hora da última terça (dado disponí-
vel), 189 pessoas morreram nas estradas federais, um
crescimento de 32% sobre igual período de 2010. Fo-
ram 3.563 acidentes, com 2.152 feridos. Excesso de
velocidade, estradas malconservadas, cansaço e o
consumo de álcool são as principais causas dos aci-
dentes, não necessariamente nessa ordem.

Dos 28.646 testes de bafômetro realizados, 972
deram positivo e 437 pessoas foram presas por em-
briaguez. E isso após quase três anos da entrada em
vigor da Lei Seca, considerada uma das mais rígidas
do mundo ao prever, além da multa, perda do direito
de dirigir, retenção do veículo e até prisão.

Na prática, a lei existe — como tantas outras no
país — mas a sensação de impunidade ainda é gran-
de. As blitze para medir o teor alcoólico dos moto-
ristas com o uso do bafômetro, tão temidas no início
da Lei Seca, foram ficando escassas. Vistas em mo-
mentos pontuais, como os feriados, já não metem
medo em ninguém. Educação para o trânsito é fun-
damental, mas o resultado vem no longo prazo. Fis-
calização constante associada a punição rápida e
exemplar é que dão resultado rápido.

Há algumas semanas, em Porto Alegre, todos vi-
ram as cenas em que um motorista atropela ciclis-
tas. O motorista comete uma barbaridade docu-
mentada, foge sem prestar socorro, a polícia tenta
prendê-lo e não consegue. O tal motorista, ampa-
rado por advogados, bate em retirada para uma clí-
nica psiquiátrica, alegando “abalo emocional”, e o
pedido de prisão nem chega a ser cumprido. E tudo
dentro da lei. Dá para levar a sério? ■

Trânsito e impunidade

As blitze para medir o teor
alcoólico, temidas no começo da
Lei Seca, foram escasseando e
já não metem medo em ninguém
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A entidade que reúne as maiores tor-
cidas de futebol no país divulgou on-
tem em seu site que o valor dos lan-
ces mínimos para as cinco primeiras
mídias habilitadas a transmitir o
Brasileirão (TV aberta, TV fechada,
pay-per-view, internet e celular)
chegou a R$ 912 milhões para a pró-
xima temporada. Segundo o Clube
dos 13, com a formalização das regras
para publicidade estática, direitos
internacionais e novas mídias, o va-
lor ultrapassará R$ 1 bilhão. O valor é
quase o dobro do pago aos clubes
para o torneio nacional deste ano. O
resultado da primeira licitação será
divulgado na manhã da próxima sex-
ta-feira, na sede da entidade, em São
Paulo. Já os envelopes envolvendo as
propostas para TV fechada e pay-
per-view serão abertos no próximo
dia 23, enquanto que internet e celu-
lar ocorrerá no dia seguinte.

No total, mais de 20 empresas fo-
ram convidadas a participar do pro-
cesso, cujo novo modelo de venda
dos direitos foi motivado por acordo
com o Consleho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade). “Estamos
muito satisfeitos com o interesse das
empresas no produto futebol e temos
certeza de que os clubes e os torcedo-
res serão os grandes vencedores deste
processo de licitação”, diz Fabio Koff,
presidente do C13. Desde que o Cade
decidiu pelo veto à exclusividade da
Globo na renovação do contrato, a
emissora ignora a licitação para os di-
reitos de transmissão e negocia indi-
vidualmente com os clubes brasilei-
ros. A iniciativa da Globo originou um
racha na entidade do futebol, que é a
responsável pela negociação dos di-
reitos de transmissão do Campeonato
Brasileiro. Do total de 20 clubes que

integram o Clube dos 13, dez deles es-
tariam dispostos a negociar direta-
mente com a emissora carioca: Co-
rinthians, Palmeiras, Santos, Botafo-
go, Flamengo, Fluminense, Vasco,
Grêmio, Cruzeiro e Coritiba. Além
destes, Goiás, Internacional, Guarani
e Vitória também negociam com a
Globo. Apenas seis times continuam
em acordo com a entidade: São Paulo,
Atlético Mineiro, Bahia, Sport e Por-
tuguesa. ■ Fábio Suzuki
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DESTAQUE

Dados da indústria automobilística agradam analistas

Com base nos resultados de fevereiro divulgados pela
Anfavea, a Ativa Corretora considera o cenário positivo
para ações do setor (Randon, Tegma, Marcopolo e
Iochpe). Dentre outros números, o avanço de 20% na
produção de automóveis ratifica as projeções favoráveis,
“principalmente para o segmento de veículos pesados”.

Acompanhe em tempo real
www.brasileconomico.com.br

MAIS LIDAS ONTEM

● Eike fica em oitavo na lista de bilionários da Forbes

● Opep cogita ampliar oferta de petróleo; Irã discorda

● Mercado reduz projeções para inflação e PIB em 2011

● Arroz e feijão mais baratos afetam produtores

● Produção industrial alemã volta a subir em janeiro

Leia versão completa em
www.brasileconomico.com.br

ENQUETE

A elevação
dos preços
do petróleo
pode atrasar
a recuperação
dos países
desenvolvidos?

Vote em
www.brasileconomico.com.br

Fonte: BrasilEconomico.com.br      

30%
Não

70%
Sim

Pelo acordo, a Tegma pode ainda exercer opção de compra das ações ordiná-
rias remanescentes, representativas de 20% do capital social da Direct. A Di-
rect presta serviços de logística para a cadeia de distribuição no setor de e-
commerce, que inclui armazenagem, gestão de estoque, distribuição e
transporte multimodal de bens e produtos. A aquisição será submetida à ava-
liação das autoridades de defesa da concorrência. ■

Divulgação

André Mourão/O DIa

ÚLTIMA HORA

Tegma compra 80% da Direct
Express por R$ 77 milhões

Ofertas pelos direitos do Brasileirão
superam R$ 1 bilhão, diz Clube dos 13

Mais de 20 empresas
foram convidadas
a participar da
concorrência, após o
Cade ter vetado sistema
de exclusividade para
as Organizações Globo

Presidente do
Flamengo, Patrícia
Amorim lidera
racha do Clube
dos 13 em
defesa da Globo

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 40.
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