Álcool e Violência Doméstica

Políticas Públicas ao Alcance
dos Municípios

Lei Maria da Penha - 11.340/2006
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art.
226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera
o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de
Execução Penal; e dá outras providências

violência
Medidas Protetivas
Desobediência

FÍSICA, SEXUAL, PATRIMONIAL,
PSICOLÓGICA, MORAL

medidas terapêuticas/restritivas
prisão preventiva

Política nacional sobre o Álcool
• DECRETO Nº 6.117, DE 22 DE MAIO DE 2007.

• Aprova a Política Nacional sobre o Álcool, dispõe
sobre as medidas para redução do uso indevido de
álcool e sua associação com a violência e
criminalidade
• Bebida alcoólica - concentração de álcool igual ou superior a
0,5 º G.L.

www.cervejatambemealcool.com.br

II Lenad (levantamento nacional de álcool e
drogas) – 2006/2012

• Em julho de 2002, Diadema - SP
instaurou a “lei seca”. Regulação dos
horários de funcionamento dos bares
e similares.
• houve diminuição de 37% dos casos
de violência contra a mulher, 23,6%
dos casos de homicídio e quase 70%
o atendimento em prontos-socorros
relacionados a uso abusivo de álcool.

Política nacional sobre o Álcool
• incentiva a regulamentação, o monitoramento e a
fiscalização da propaganda e publicidade de bebidas
alcoólicas
• estimula e fomenta medidas que restrinjam, espacial
e temporalmente, os pontos de venda e consumo de
bebidas alcoólicas

Álcool: boas práticas ao alcance do
Município
• Regulamentar dias e horários dos pontos de venda de álcool
• Diminuição da densidade espacial (“passarela ou avenida do
• álcool”), afastamento de estabelecimentos de ensino e hospitais,
proibição em bairros residenciais (conjuntos habitacionais),
• Taxação diferenciada dos alvarás de funcionamento - outlet
(depósito/conveniência) vs. livraria e papelaria
• “ficha limpa” para vendedores de bebida alcoólica
• Layout e “cidade limpa” (restrição a publicidade ostensiva)
• Restrição a eventos open bar ou de longa duração (raves)

• São João da Boa Vista/SP

• controle do horário de funcionamento dos bares e similares
(dez/2010)
• Proibição da instalação e funcionamento de novos comércios de
bebida alcoólica e cigarros em um raio de até 100 (cem) metros de
qualquer estabelecimento de ensino. (maio/2012)
• Próximos passos:

• Proibição do consumo de bebida alcoólica e tabaco [em qualquer de suas
formas], nas vias e espaços públicos , a menos de 200 (duzentos) metros de
distância de qualquer ponto do perímetro dos estabelecimentos educacionais em
qualquer nível de ensino, parques de diversões fixos ou temporários, playgrounds
e praças desportivas. (www.saojoao2050.com.br)

normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso
da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança
e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio
ambiental.
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www.alcoolparamenoreseproibido.sp.gov.br



www.saojoao2050.com.br



www.vidaurgente.org.br
.
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/destaques/cerveja_tambem_e_alcool.pdf



http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2013/03/BNAS.pdf



http://inpad.org.br/wp-content/uploads/2013/04/LENAD_PressRelease_Alcohol_RVW.pdf



http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/infanciahome_c/dr_drogadicao/dr_outros_drogadicao/plano_enfrentamento/pevb_politicas/Sena
d%20-legisla%C3%A7%C3%A3o%20e%20pol%C3%ADtica%20drogas%20-%202008.pdf



http://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0028-we-dont-serve-teens



www.systembolaget.se








http://www.abead.com.br/site/?p=1997
http://www.cerebromente.org.br/n16/history/mind-history.html
https://www.drugabuse.gov/news-events/news-releases/2016/03/childs-first-eight-years-critical-substance-abuse-prevention

