Hospedar uma festa
com consumo de álcool
por menores não
é “mais seguro.”
É ilegal!
Pense antes que eles beber!
Se pessoas menor de 21 anos consomem álcool
em sua propriedade, você seria considerado
o anfitrião social e será responsável.
Se esteja preocupado que possivelmente pode haver
consumo de álcool por menores, por favor contacte
o Departamento de Polícia de Warren.
Warren Police
401.245.1311
1 Joyce Street, Warren, RI 02885

514 Main Street, Warren, RI 02885

warrenprevention.com

Conheça a Lei

É sobre a propriedade onde o crime é cometido.
Qual é a Lei de Anfitrião Social?
O propósito da Lei do Anfitrião Social (RI General Laws
3-8-11.1) é impedir festas ou encontros com consumo
de álcool por menores onde adultos conscientemente
deixam menores consumir álcool, independentemente se
o oferecem ou não.
Quais são as Consequências?
Primeira infração: Qualquer pessoa mais de 18 anos
que viola a lei será culpada por uma contravenção castigável por uma multa de $500 ao máximo.
Segunda e subsequentes infrações: Qualquer pessoa que
viola a lei será culpada por
uma contravenção castigável
por uma multa de $1,000,
uma pena de prisão que não
ultrapassa um ano, ou ambas.
Você pode ser obrigado a fazer uma restituição ou incorrer em acusações criminais se alguém for ferido, sofrer
intoxicação por álcool ou for morto como resultado do
consumo de álcool em sua propriedade.
O responsável pela propriedade não tem de estar presente, nem informado do consumo de álcool, nem tem
de ser um adulto.

Conheça o risco VERDADEIRO
Além do legal e financeiro.

Alguns adultos permitem que os adolescentes recebam
amigos para beber álcool, achando que é uma maneira
mais segura de mantê-los fora das estrada, mas é realmente mais seguro? Além dos riscos legais e financeiros,
pode haver riscos de saúde a longo prazo e efeitos
negativos nos planos futuros de um adolescente.

Álcool e o Cérebro
Estudos demostram que o cérebro de uma pessoa só
está completamente desenvolvido após os 20 anos de
idade. O consumo de álcool durante a adolescência
prejudica partes do cérebro responsáveis para a tomada
de decisões, temperança, memória e aprendizagem.
O Consumo Excessivo de Álcool e a Adolescência
De acordo com o Centros de Controle e Prevenção
de Doenças (CDC), em média, menores de idade consomem mais bebidas por ocasião do consumo do que
adultos, aumentando significativamente os riscos
à saúde e à segurança.
Álcool e o Futuro do Adolescente
Um registo criminal ou juvenil pode impedir um adolescente a conseguir um emprego ou entrar no exército.
Más decisões sobre o álcool também podem prejudicar
seu envolvimento em atividades escolares, desportes
ou clubes, bem como admissões universitárias e ajuda
financeira.

Não faça festa para o consumo
de álcool em menores.
Pode perder mais do que pensa!

Estou infringindo a lei se permitir que um convidado menor de idade do meu filho consuma
álcool em minha casa?
Sim. A idade legal para consumir álcool em Rhode Island é
21 anos. É contra a lei servir álcool a menores de idade ou
permitir que bebam álcool em sua casa ou na propriedade
que você controla.
Posso ser processado se meu filho ou convidado menor de idade consuma álcool em minha
casa e ferir alguém?
Sim. Você pode ser financeiramente responsável se seu filho
ou convidado menor de idade ferir alguém ou a si mesmo
após ter consumido álcool onde você controlou o fornecimento, disponibilizou, ou serviu.
A Lei do Anfitrião Social se aplica se eu alugar
em hotel ou sala de eventos para a festa do
meu filho?
Sim, dado que você controla o hotel ou a sala de eventos, a
Lei do Anfitrião Social se aplica a você.
A minha apólice de proprietário cobrirá os
custos de litígios e qualquer julgamento contra
mim ou meu filho?
Você pode ou não ser coberto, especialmente se o
consumador de álcool menor causar ferimentos ou morte ao
usar um automóvel. Muitas apólices de seguro não cobrem
situações em que haja conduta criminosa.

Realmente vale a pena?

