São Paulo, 17 de julho de 2019.
Ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo João Doria
Prezado Senhor:
Em nome de 52 mil famílias do Estado de São Paulo, a Federação de Amor-Exigente
defende e aplaude sua importante decisão de vetar o projeto de lei, aprovado na Assembleia, que
libera a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e arenas esportivas,
por “ser inconstitucional”, conforme sua declaração, sexta-feira, ao Portal G1.
Futebol e outros esportes representam Saúde, o oposto dos riscos de doenças e violência
causadas pelo consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas. Portanto, vetar o projeto de lei
que libera bebidas em estádios, reforça o que ensinamos nos 280 grupos de Amor-Exigente, no
atendimento as 52 mil famílias de dependentes de bebida e de outras drogas, por mês, no Estado
de São Paulo.
Proibir bebida alcoólica em jogo de futebol também fortalece nossas explicações a crianças
e adolescentes, que têm sido levados por pais aos nossos grupos, preocupados com o início,
cada vez mais precoce, do consumo de bebida alcoólica no Estado de São Paulo.
Bebida alcoólica, definem especialistas, até no site CISA, que tem como parceira a AmBev,
é sempre risco para a violência porque reduz a autocrítica e potencializa a possibilidade de
agressão, dentro e fora dos estádios, como apedrejamento de coletivos e depredações.
Portanto, permitir bebida em estádio é como jogar álcool numa fogueira, já que no futebol
há amor, paixão às cores do time. E, portanto, rivalidades.
Como ensina aos grupos do Amor-Exigente, nosso Consultor, o Procurador de Justiça do
Ministério Público de São Paulo, doutor Mário Sérgio Sobrinho, “a legislação federal brasileira
afirma que o torcedor tem direito à segurança plena nos locais onde são realizados os eventos
esportivos antes, durante e após a realização das partidas. Referida legislação, conhecida como
Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2003, alterada pela Lei 12.299/2010), aponta ser condição de
acesso e permanência no recinto esportivo, entre outras medidas, que o torcedor não porte
objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos
de violência”.
Motivos da Federação de Amor-Exigente parabenizar o Senhor, Governador, pela decisão
de vetar o projeto de lei que libera venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de
futebol e arenas esportivas. GOL que 52 mil famílias comemoram!
Atenciosamente,

Miguel Tortorelli
Presidente da Diretoria Executiva
Federação de Amor-Exigente
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