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Veículos vão ter que passar por
teste de colisão lateral no Brasil
Regras definidas em resolução do Conselho Nacional de Trânsito passarão a valer a partir de 2020 no país
Jonas Valente
Da Agência Brasil

A partir de 2020, montadoras de carros vão ter que
respeitar exigências na fabricação dos automóveis de
modo a garantir a segurança
dos motoristas no caso de
choques laterais em acidentes. As regras foram definidas

em resolução do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) publicada ontem (22).
As novas normas só
terão validade a partir de
2020 para novos projetos
de veículos e em 2023 para
carros, camionetas e utilitários, nacionais e importados.
Os chamados novos projetos
são aquelas marcas que não

caso de uma uma colisão na
lateral do carro.
Durante os testes, as
portas não podem abrir. Já
após a colisão, estas devem
poder ser abertas sem o uso
de ferramentas. Nenhum elemento da parte interna pode
ficar em posição de modo
que perfure ou possa ocasionar uma lesão ao condutor.

tiverem registro concedido
pelo Contran em 2020.
Os testes para aferir a
resistência do veículo contra choques laterais devem
contemplar uma série de
requisitos detalhados na resolução. O documento estabelece limites para o movimento de reação da cabeça,
do peito e do estômago no
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Vai dar match
Para aumentar ainda mais a temperatura da estação
mais quente do ano, o aplicativo para conhecer pessoas
Tinder elaborou uma lista das dez cidades que devem
bombar de matches neste verão. Entre elas, quatro cidades
nordestinas (Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Seguro)
aparecem no ranking. O primeiro lugar da lista ficou com
Maresias, localizada no litoral norte do estado de São
Paulo. Os dois destinos seguintes ficam em Santa Catarina:
a capital Florianópolis e Balneário Camboriú. São Paulo,
Rio de Janeiro e Guarapari (ES) completam a lista.

Durante os testes, as portas dos veículos não podem abrir. Já após a colisão, estas devem poder ser abertas sem o uso de ferramentas

Hospital Metropolitano: inscrições
para seleção terminam quinta-feira
O processo seletivo
para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires
continua recebendo inscrições até esta quinta-feira
(25). Mais de mil vagas estão sendo oferecidas para
cargos de nível médio, técnico e superior. Os candidatos devem se inscrever no
Espaço Cultural, mezanino
1, rampa 4, das 9 às 16h.
Os selecionados farão
parte do cadastro reserva
e serão chamados confor-

me a necessidade do hospital, que será inaugurado
no primeiro trimestre deste
ano. A seleção obedece aos
percentuais previstos na
Lei de Cotas para pessoas
com deficiência e todos os
contratados trabalharão em
regime CLT, isto é, com carteira assinada. O processo
seletivo, que começou no
dia 18 de dezembro, está
sendo conduzido pelo IPCEP (Instituto de Psicologia
Clínica, Educacional e Pro-

Esta semana

Sine-JP disponibiliza
80 vagas de trabalho
O Sistema Nacional
de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) oferece esta
semana, 80 novas vagas
de emprego. Há oferta de
vagas para candidatos de
todos os níveis de escolaridade e que tenham ou
não experiência prévia
na função. O maior número de oportunidades
é para a função de vendedor externo, com 18 vagas. Há ainda vagas para
motofrentista, serralheiro, manicure, costureira,
cozinheiro, mecânico de
automóveis, cinegrafista,
entre outros.
O Sine-JP funciona na
Avenida Cardoso Vieira, 85,
Varadouro, e atende das 8h

às 14h, de segunda a sextafeira. O trabalhador deve
apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.
Para concorrer às
oportunidades em que o
empregador exige apenas o currículo, o interessado deve enviá-lo para
o endereço sinejp.imo@
joaopessoa.pb.gov.br. As
empresas que desejam
anunciar vagas de empregos devem informar seus
dados e as exigências das
funções para o e-mail sinejp.imo@joaopessoa.
pb.gov.br. Os telefones
para contato do setor de
captação de vagas são:
3214-1712; 3214-3214
ou 3214-1809.

fissional), responsável pela
gestão pactuada do hospital
juntamente com o Governo
do Estado da Paraíba.
Para acessar o edital
com os cargos disponíveis e
pré-requisitos, além da ficha
de inscrição, o candidato
deverá entrar no site www.
ipcep.org.br/edital.htm.
Para se inscrever, é preciso
se dirigir ao Espaço Cultural com a ficha de inscrição
preenchida e apresentar
documento de identidade

com foto aceito no território nacional, podendo ser a
identidade (RG), Carteira de
Habilitação (CNH), Carteira
de Trabalho (CTPS), passaporte ou Conselho de Classe
Profissional Ativo; comprovantes dos pré-requisitos e
dos cursos e experiências
declaradas e currículo, originais e cópias.
A lista de funções encontra-se disponível no edital, que pode ser acessado
no site www.ipcep.org.br.

Preço do protetor solar
varia mais de 128%
Para ajudar ao consumidor a encontrar um dos
produtos mais utilizados
nesta época do ano, o protetor solar, o Procon-JP realizou pesquisas de preços
nesse tipo de produto e a
variação foi de 128,94%.
Durante o levantamento, os fiscais do Procon Municipal encontraram, para a
mesma marca e quantidade, a diferença de R$ 30,94
no protetor solar da marca
L’oreal Paris Solar Expertise FPS 30 - 200ml. O preço
mínimo do produto foi de
R$ 23,98 (Hiperbompreço
- Lagoa) até R$ 54,90 (Extra - Epitácio Pessoa), uma
variação de 128,94%.
Outras grandes diferenças nos preços registradas
na pesquisa do Procon-JP
ficaram com o Sundown
FPS 60 – 200ml, com preços

entre R$ 49,49 (Farmácia
Francy - Geisel) e R$ 79,45
(Farmácia Pague Menos Mangabeira), diferença de
R$ 29,96; Sundown FPS 30 –
350ml, com preços entre R$
37,90 (Hiperbompreço - Lagoa) e R$ 67,80 (Extra - Epitácio), diferença de R$ 29,90.
A marca Neutrogena
também registrou grandes oscilações nos valores: o produto com FPS 30
– 200ml, está com preços
entre R$ 40,78 (Farmácia
Francy - Geisel) e R$ 68,30
(Farmácia Pague Menos Mangabeira), diferença de
R$ 29,52; e o Neutrogenma
Sun Fresh FPS 60 – 120ml,
com preços entre R$ 49,99
(Farmácia Tambiá - Shopping Geisel) e R$ 77,05
(Farmácia Pague Menos Mangabeira), diferença de
R$ 27,06.

On demand
O Globosat Play registrou em 2017 um crescimento
de 36% no número de usuários. O aumento no consumo
de vídeo sob demanda foi ainda mais expressivo: 248%.
Já o consumo de vídeos ao vivo, que em 2016 havia batido
recordes com a transmissão dos Jogos Olímpicos do Rio,
ainda cresceu 4% no ano passado. Os canais mais assistidos
em cada plataforma ao longo de 2017 foram SporTV (em
computadores), GloboNews (dispositivos móveis) e VIVA
(smart TVs).
Para gamers
A Dazz está com uma
novidade no mercado:
trata-se da cadeira
Gamer Extreme, para
usuários que buscam o
máximo de conforto e
praticidade durante os
jogos. A novidade conta
com base de aço estável e
resistente, revestimento de
poliuretano com detalhes
em PVC, além de costura
reforçada para maior
durabilidade. Totalmente
reclinável até o ângulo de
180 graus, apoio para os
pés embutido, mecanismo
de ajuste de altura butter?y e apoio para os braços em
PVC ultraforte. Disponível na cor preta com detalhes em
laranja, a cadeira tem preço sugerido de R$ 899,90.

Segurança
O PCI Security Standards Council (PCI SSC) anunciou
ontem os membros do primeiro Conselho Consultivo
Regional (REB) com sede no Brasil. O grupo vai representar
as perspectivas das Organizações Participantes do PCI SSC
e demais organizações do Brasil, fornecendo feedback e
orientação ao PCI SSC sobre os padrões de segurança de
pagamentos, desenvolvimento de programas e sua adoção
na região. O conselho trabalha com organizações em todo
o mundo para ajudar a proteger os dados de pagamento.
O novo Conselho Consultivo Regional reúne algumas
das principais empresas brasileiras de todos os setores
do ecossistema de pagamentos - incluindo fabricantes,
comerciantes, processadores, bancos e associações da
indústria.

Navegação
A HERE Technologies, líder mundial em serviços
de mapeamento e localização, e a SK Telecom, a maior
empresa de telecomunicações da Coréia do Sul, anunciaram
recentemente seu plano para ampliar a parceria comercial
e de tecnologia nos setores automotivo e Internet das
Coisas. Na colaboração as empresas combinarão as
suas capacidades complementares em conectividade,
mapeamento e dados de localização para oferecer novos
serviços aos consumidores e empresas coreanos. As
companhias também pretendem alavancar a Plataforma
Aberta de Localização da HERE como um ambiente de
desenvolvimento e mercado para os serviços.

