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Implantação da nova CNH-e
de motorista é antecipada
Contran estabeleceu que órgãos estaduais devem implantar o novo sistema até 1o de fevereiro de 2018
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Fiesta
Motoristas poderão acessar através de celulares com a ajuda de um aplicativo o arquivo digital de sua CNH
O aplicativo desenvolvido
pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) permitirá aos motoristas
terem acesso ao arquivo digital da CNH por meio de seus
próprios telefones celulares.
O documento digital terá a
mesma validade da habilitação física, que continuará
sendo emitida aos condutores
que a solicitarem aos departamentos de trânsito estaduais.
Os agentes de trânsito poderão checar os dados
dos documentos por meio do
mesmo aplicativo, que fará a
leitura do QRCode (do inglês,
Código de Resposta Rápida).

Prática de vaquejada

Assim, o condutor que tiver
aderido ao modelo digital
poderá apresentá-lo a qualquer autoridade de trânsito,
evitando multas caso tenha
esquecido ou perdido o documento impresso.
“Os Detrans que tiverem
interesse já podem iniciar
seus testes e se adequarem,
com antecedência, à data prevista para entrada em vigor da
[nova] resolução, 1º de fevereiro”, informou o Ministério
das Cidades, acrescentando
ainda não ter um diagnóstico
sobre os preparativos estaduais para implementar o sistema, ainda em fase de testes.

Um projeto-piloto começa a funcionar no próximo
mês, em Goiás. Escolhido para
o desenvolvimento da experiência, o Estado deve começar
a disponibilizar a CNH-e a
todos os motoristas que solicitarem permissão provisória,
renovação, adição de categoria e emissão de segunda via a
partir do próximo mês. Junto
à versão digital, os interessados continuarão recebendo
o antigo modelo, impresso.
Segundo o Detran-GO, o novo
sistema não acarretará qualquer mudança na rotina dos
cidadãos, nem gerará custos
adicionais aos motoristas.

Regulamento garante o bem-estar
animal, diz Ministério da Agricultura
Mariana Tokarnia
Repórter da Agência Brasil

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou ontem no
Diário Oficial da União portaria na qual considera o Regulamento Geral da Vaquejada
da Associação Brasileira de
Vaquejada (Abvaq) adequado para garantir o bem-estar
animal. Entre outros pontos,
o regulamento proíbe o uso
de chicotes ou qualquer outro objeto que possa causar
dano ao animal e determina
a presença de uma equipe
de médicos veterinários de

prontidão em todos os eventos, com equipamentos e
medicamentos adequados.
O regulamento também torna obrigatória a presença do
chamado juiz do bem-estar
animal, que pode desclassificar qualquer atleta que descumpra as regras.
A portaria aprova nota
técnica analisada pela Comissão Técnica Permanente
de Bem-Estar Animal do Ministério da Agricultura, que
reconhece o Regulamento
Geral da Vaquejada como
apropriado para zelar do
pelo bem-estar dos bovinos
e equinos participantes da

prática desportiva. Após ser
considerada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado,
em junho deste ano, o Congresso Nacional promulgou
a Emenda Constitucional 96,
que autoriza a prática da vaquejada no país.
A emenda acrescentou
um parágrafo ao Artigo 225
da Constituição Federal e determina que as práticas desportivas e manifestações culturais com animais não são
consideradas cruéis. As atividades devem ser registradas como bem de natureza
imaterial integrante do pa-

trimônio cultural brasileiro,
devendo ser regulamentadas
por lei específica que assegure o bem-estar dos animais
envolvidos.
A publicação da portaria
de ontem pode ser um passo
na direção dessa regulamentação, diz a Abvaq. “Para nós,
significa um passo importante. Temos um embargo de declaração para ser julgado no
STF e trabalhamos no âmbito
do Legislativo para garantir
ainda mais propostas que
visem ao bem-estar animal,
tendo em vista o regulamento”, diz o diretor jurídico da
Abvaq, Leonardo Dias.

Por limitar acesso de funcionário ao
banheiro, rede de farmácia é punida
Sayonara Moreno

Correspondente da Agência Brasil

O Tribunal Regional do
Trabalho, na Bahia (TRT),
condenou a rede Santana S/A
Drogaria Farmácias por dano
moral coletivo, por ferir a legislação trabalhista e limitar o
acesso dos funcionários ao banheiro, durante o expediente.
A denúncia foi feita pelo
Ministério Público do Trabalho
no Estado (MPT), que solicitou
a condenação ao TRT.

Iúri
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O Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) decidiu
antecipar a implantação, pelos estados, da nova Carteira
Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e). Por meio de
uma pequena alteração no
texto legal em vigor desde julho deste ano, o conselho responsável por regulamentar as
normas de trânsito estabeleceu que os órgãos estaduais
devem implantar o novo sistema até 1º de fevereiro.
Pela Resolução 684, de
25 de julho, os órgãos e entidades de trânsito dos estados
e do Distrito Federal deveriam estar aptos a fornecer e
fiscalizar a Carteira Nacional
de Habilitação Eletrônica a
partir de 1º de fevereiro de
2018. Já a Resolução 687, publicada no Diário Oficial da
União de ontem, estabelece
que os estados devem estar
aptos a fazê-lo até 1º de fevereiro de 2018.
Segundo a assessoria do
Ministério das Cidades, pasta
responsável por coordenar o
Sistema Nacional de Trânsito, a antecipação foi aprovada em virtude da conclusão
do aplicativo para aparelhos
do tipo smartphone. Com a
mudança, os departamentos
de Trânsito (Detrans) podem
começar a testar a emissão do
documento digital - que será
opcional, uma vez que a habilitação impressa continuará a
ser emitida.

Segundo o argumento do
ministério, a empresa feria a
legislação do trabalho, porque
oferecia sanitários sujos, sem
papel higiênico e sem sabão.
Além disso, as idas ao banheiro
tinham horário delimitado.
A condenação do TRT determina que a rede de farmácias pague indenização por
dano moral coletivo, no valor
de R$ 30 mil. Caso descumpra a decisão, deverá pagar
multa de R$ 500 por dia de
descumprimento, cujo valor

será destinado ao Fundo de
Promoção do Trabalho Decente. A ação foi movida pelo
procurador do trabalho Pedro Lino de Carvalho Júnior,
que acionou a Justiça do Trabalho, em 2015, depois que
uma funcionária denunciou
a situação e relatou a falta de
papel higiênico, de sabão e a
sujeira dos banheiros. Durante a apuração da denúncia,
o MPT constatou que a limpeza do banheiro feminino,
por exemplo, era feita por um

funcionário do sexo masculino, que “continuava ali ao
mesmo tempo em que elas
utilizavam o espaço e que o
mesmo ainda controlava o
tempo de uso”. Ainda durante
as investigações, o MPT descobriu que os funcionários precisavam informar a um superior
que iriam ao banheiro. Caso
utilizassem mais de duas vezes
no turno, recebiam reclamações, além da ordem de trocar
o absorvente menstrual em um
banheiro separado.

A Ford anunciou o lançamento da linha 2017 do New
Fiesta Sedan, que tem como grande novidade a introdução
da central multimídia SYNC 3 com tela de 6,5 polegadas
sensível ao toque, compatível com Android Auto e Apple
CarPlay. O sedã premium da Ford está disponível em três
versões: SEL, Titanium e Titanium Plus, com preço a partir
de R$ 66.490,00. Toda a linha é equipada com o avançado
motor Sigma 1.6 Flex, de 128cv, com transmissão manual
ou transmissão sequencial de seis velocidades.
Na versão SEL, o New Fiesta Sedan 2017 traz como
novidade as rodas de liga leve de 15” com pneus 195/55
R15, que dão um estilo mais esportivo ao veículo. Completo,
o modelo já vem de série com ar-condicionado digital,
direção elétrica, travas, vidros e retrovisores elétricos,
alarme volumétrico, sensor de ré, controle eletrônico de
estabilidade e tração (AdvanceTrac), assistente de partida
em rampa, computador de bordo e faróis de neblina.
Conta ainda com sistema Isofix para fixação de
cadeiras infantis, chave de segurança MyKey, aviso
sonoro de faróis acesos, faróis com temporizador (“Follow
me home”) e luzes de emergência em frenagens bruscas,
além de airbag duplo e freios ABS com distribuição
eletrônica de frenagem (EBD). O seu preço é R$66.490,00
com transmissão manual e R$72.290,00 com transmissão
sequencial de seis velocidades.
Já a versão Titanium acrescenta sete airbags (frontais,
laterais, de cortina e joelho para o motorista), SYNC 3 com
tela sensível ao toque de 6,5”, câmera de ré, chave com
sensor de presença para acesso inteligente e partida sem
chave (Ford Power), acendimento automáticos dos faróis,
controle automático de velocidade, sensor de chuva e
espelho retrovisor eletrocrômico. A versão também
vem com banco e volante de couro, rodas de liga leve
de 16” com pneus 195/50 R16, grade dianteira cromada
e luz ambiente com personalização em sete cores, por
R$78.690,00. A versão Titanium Plus acrescenta teto solar
elétrico, por R$80.890,00.
Logan
A R en au lt
est á lançando
a série limitada
Expression
Avantage para o
Logan em duas
versões: 1.0 e
1.6, com os novos
motores SCe, que
proporcionam
economia e prazer
ao dirigir. O Logan Expression Avantage já vem equipado de
série com o sistema multimídia Media Nav Evolution, sensor
de estacionamento e câmera de ré, rodas em liga leve de 15
polegadas, além de vidros traseiros elétricos e retrovisores
elétricos com repetidores. Visualmente, a diferença fica por
conta das rodas com acabamento dark metallic. Limitada a 6
mil unidades, a série limitada Expression Avantage tem preço
sugerido de R$ 51,2 mil com motor 1.0 SCe e R$ 57,4 mil com
motor 1.6 SCe. Na ponta do lápis, isso significa uma economia
de R$ 750, caso o cliente comprasse esses mesmos itens de
série como opcionais.

Recall
A Toyota convoca proprietários do Corolla XRS fabricado
entre 8 de março de 2012 a 20 de dezembro de 2013 para
manutenção preventiva no sentido de sanar defeito que pode
ocasionar na deflagração da bolsa do airbag. A medida para
sanar o defeito consiste na substituição do deflagrador e o
conjunto da bolsa do airbag do lado esquerdo do veículo. Os
chassis envolvidos têm código alfanumérico 9BRBD48E.
Ténéré
A Yamaha XTZ 250
Ténéré ganhou novos
grafismos e cores. São
três opções: o Verde
S av age, o Ma r r om
Atacama – ambas
metálicas –, e a Matt
Black, que mescla o
acabamento fosco da cor
preta, com o azul brilhante dos grafismos, também presente
em seu suporte da carenagem. O preço sugerido na rede de
concessionárias é de R$ 16.190,00.

