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Suspensão de carteira de
motorista chega até a 2 anos
Contran publica novas regras para casos de infrações cometidas a partir de primeiro de novembro de 2016
Foto: Ortilo Antônio
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O Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) publicou
ontem no Diário Oficial da
União resolução que estabelece os procedimentos administrativos relativos à aplicação
das penalidades de suspensão
e cassação da carteira de motorista nos casos de infrações
cometidas a partir de 1º de
novembro de 2016.
De acordo com a deliberação, a suspensão do direito
de dirigir ocorrerá nos casos em que o infrator somar,
no período de 12 meses, 20
pontos em decorrência de
transgressões às leis de trânsito. A suspensão terá duração mínima de seis meses. Se
houver reincidência, a suspensão mínima será de oito
meses, podendo chegar a 2
anos. Nos casos em que as infrações já preveem, de forma
específica, a suspensão, ela
será aplicada mesmo que o
motorista não tenha atingido
os 20 pontos.
Caso o infrator seja flagrado dirigindo após ter
sua habilitação suspensa,
a penalidade aplicada será
de cassação da carteira de
motorista. Também está pre-

PSCT 2018:
inscrição é
prorrogada
até o dia 6

O Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia
da Paraíba (IFPB) prorrogou
as inscrições do Processo Seletivo para os Cursos Técnicos
(PSCT 2018). O interessado
tem até o dia 6 de novembro
para realizar a inscrição que é
gratuita e online.
No total, são ofertadas
3.355 vagas em 20 campi.
São 1735 vagas para os cursos técnicos integrados ao
Ensino Médio e 1620 vagas
para o técnico subsequente.
As vagas do Integrado são
para quem está concluindo
ou concluiu o Ensino Fundamental, já o subsequente é
destinado a quem terminou
o Ensino Médio.
Com essa alteração, a lista
preliminar dos inscritos passa
a ser divulgada em 8 de novembro. Os dois dias seguintes ficam para a interposição
de recursos (correção de dados). A lista oficial de candidatos deve ser publicada em
14 de novembro. O resultado
preliminar fica mantido para
12 de dezembro.
Há vagas nos campi Cabedelo, Cabedelo Centro, Campina Grande, Cajazeiras, Catolé
do Rocha, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, João
Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí,
Princesa Isabel, Santa Rita,
Sousa, Areia, JP/Mangabeira,
Santa Luzia e Soledade. Os
detalhes sobre a seleção e as
vagas estão nos editais, juntamente com os links para ter
acesso à inscrição. Alguns cursos ofertados no PSCT 2018
são: Automação Industrial,
Controle Ambiental, Contabilidade, Segurança no Trabalho,
Geologia, Agroindústria, Recursos, entre outros.
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Celular e volante

Motorista que for flagrado dirigindo após ter sua habilitação suspensa, a penalidade aplicada será de cassação da carteira
vista a cassação da carteira
em situações como dirigir ou
permitir que dirijam veículos em categorias diferentes
daquela para a qual o motorista foi habilitado; disputa
de corrida ou promoção, em
vias públicas, de competição,
eventos, exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo sem permissão

da autoridade de trânsito;
ou quando o motorista fizer uso de veículos para demonstrar ou exibir manobra
perigosa, ou fizer arrancada
brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou
arrastamento de pneus (os
chamados cavalos de pau). O
Contran detalhou também as
situações em que será neces-

Cordão umbilical

sário aos condutores o curso
de reciclagem. No caso dos
condutores de veículos como
caminhões, ônibus e carretas
(categorias C, D ou E), foram
regulamentadas as regras sobre a possibilidade de eles optarem por participar do Curso
Preventivo de Reciclagem,
quando atingirem 14 pontos
no período de um ano.

Conduzir um veículo com celular em mãos é infração
gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
pode render 7 pontos na carteira, multa de R$ 293,47, e
aumentar significativamente a probabilidade de acidentes.
Apesar disso, metade dos motoristas brasileiros admite
fazer uso do dispositivo enquanto dirige. É o que aponta a
pesquisa nacional realizada pela Arteris - companhia do
setor de concessões de rodovias do Brasil. De acordo com
o estudo, 51,9% dos motoristas brasileiros admitem dirigir
com celular em mãos, ainda que raramente. O percentual é
ainda mais expressivo para os motoristas com idade entre
18 e 21 anos e residentes da região sudeste do País.
Alguns segundos de distração ao digitar um número
de telefone ou mensagem, por exemplo, a uma velocidade
de pouco mais de 100km/h, pode levar um motorista
a percorrer a distância equivalente a quatro campos de
futebol totalmente às cegas. O que parece algo inofensivo,
um deslize simples, pode custar vidas. Os acidentes de
trânsito estão entre as principais causas externas de
morte no Brasil e no mundo. A cada hora, 140 pessoas
perdem a vida no trânsito, segundo a Organização Mundial
de Saúde (OMS).

Bancos de armazenamento
contam com 23.850 unidades
Você sabia que mais de
80 doenças podem ser tratadas por meio do transplante
de células-tronco presentes
no cordão umbilical de recém-nascidos? Isso porque
o sangue de sua estrutura,
rico em células-tronco hematopoéticas, pode ser coletado após o nascimento
do bebê e armazenado para
ser doado a pacientes que
necessitam de transplante
de medula óssea. O procedimento acontece de forma
indolor e segura.
Segundo a pediatra e
neonatologista Marily Soriano, do Hospital Santa
Luzia, em Brasília, “o transplante de medula óssea é indicado como tratamento de
diversas doenças, como leucemias, linfomas, anemias
graves, anemias congênitas,
hemoglobinopatias, imunodeficiências congênitas

e mieloma múltiplo”. De
acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), até
setembro de 2017, foram
preservados 23.850 unidades de cordão umbilical nos
bancos públicos do país e
186 unidades utilizadas em
transplantes.
Os bancos de sangue
de cordão umbilical são os
responsáveis pela obtenção,
realização de exames, processamento, armazenamento e fornecimento de células-tronco hematopoéticas
de sangue de cordão umbilical. O uso terapêutico desse
material segue critérios da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo a Anvisa, existem 13 bancos públicos e
19 bancos privados em atividade no país. Entre 2013
e 2016, observou-se a tendência de diminuição no

número de unidades coletadas e armazenadas pelos
bancos. A queda nas coletas foi de 48% para o setor
privado e em torno de 30%
para o setor público.
O Inca informa que
os bancos da rede pública,
unidos na chamada “Rede
BrasilCord”, atuam em maternidades previamente selecionadas, nas quais, por
meio de protocolo uniformizado, as gestantes são abordadas nos ambulatórios de
pré-natal e no pré-parto.
A elas são aplicados formulários que apresentam
informações pessoais, da
gestação do parto e do recém-nascido e um termo de
consentimento informado.
Essas gestantes são orientadas sobre a importância da
doação do sangue do cordão
umbilical por profissionais
treinados pelos bancos.

Três milhões
A Mercedes-Benz do Brasil alcançou, no final de outubro,
o marco histórico de produção de 3 milhões de motores
para caminhões e ônibus. Esse número refere-se ao volume
acumulado desde 1956, quando foi pioneira na fabricação do
primeiro propulsor a diesel nacional. O motor que simboliza
esse marco é o pesado OM 457 LA. Fabricado na planta de
São Bernardo do Campo, mesmo local onde foi produzida a
primeira unidade, que equipava o clássico caminhão L-312,
o “Torpedo”.
Fusão
O Groupe PSA e o Banco BNP Paribas anunciaram ontem
a conclusão da aquisição conjunta das sociedades cativas
de financiamento da Opel e Vauxhall. A nova organização
agrupa as marcas existentes Opel Bank, Opel Financial
Services e Vauxhall Finance e vai se beneficiar da experiência
combinada da financeira cativa Banco PSA Finance e do
especialista do financiamento automotivo BNP Paribas
Personal Finance, para melhor servir as concessionárias e
os clientes da Opel e da Vauxhall.

Censo já envolveu 1 milhão
de estabelecimentos rurais
Em um mês, os recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) visitaram um
milhão de estabelecimentos
rurais em todo o país. O balanço, divulgado ontem, está
dentro das expectativas, mas
já impressionou o coordenador técnico do Censo Agro,
Antônio Florido. “Surpreendeu a quantidade de questionários que recebemos neste
primeiro mês, já que sabía-

mos que as duas primeiras
semanas eram de adaptação.
São cinco meses de coleta,
pouco mais de 5 milhões de
estabelecimentos, o que dá
cerca de 1 milhão de questionários por mês. Foi o que
fizemos em outubro. A previsão é que, em novembro, a
gente ultrapasse essa marca
de 1 milhão no mês, com novos recenseadores e ajustes
feitos”, explica. A coleta é
totalmente digital, por meio

dos Dispositivos Móveis de
Coleta (DMCs), que rodam
um aplicativo desenvolvido
pela Diretoria de Informática do IBGE . O questionário
tem perguntas cujas respostas vão ajudar a elaborar
um novo perfil da pecuária,
agricultura e agronegócio
brasileiro. Para realizar o
trabalho, aproximadamente
20 mil recenseadores estão
em campo em todos os estados do Brasil.

Frontier
A linha da picape Nissan Frontier ganhou mais uma
opção, com o lançamento da inédita versão SE. A novidade
tem preço sugerido de R$ 150.990 e já está à venda nas
mais de 160 revendas da marca em todo o país. Além da
SE, a Nissan Frontier conta com a versão topo de linha LE,
apresentada ao mercado brasileiro em março, que tem
preço sugerido de R$ 166.700.

Test drive
Na semana que vem, confira tudo sobre Peugeot 3008,
que está sendo avaliado pela coluna. O SUV tem motor 1.6
THP Turbo de 165cv, câmbio automático de seis marchas
com opção de trocas manuais por meio da alavanca ou dos
Paddle Shifters e preço sugerido de R$ 135.990,00.

