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5COM OS ALTOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS, TRANSPORTE POR APLICATIVO VIVE A SUA MAIOR CRISE
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Uma pessoa morta e 18 
feridas foi o saldo de um 
acidente envolvendo o cami-
nhão que transportava traba-
lhadores rurais para o corte 
de cana, no trecho entre Jacu-

ípe e Porto Calvo. O acidente 
aconteceu ontem à tarde, mas 
só ganhou repercussão no 
início da noite. Como ocor-
reu numa estrada de barro, a 
Polícia Rodoviária Estadual 

não foi informada. Equipes 
do Serviço Móvel de Atendi-
mento de Urgência (Samu) 
foram ao local e os paramé-
dicos prestaram os primeiros 
socorros. Um trabalhador 

morreu no local; oito foram 
levados para o Hospital 
Geral do Estado (HGE) e 
dez, para hospitais da região. 
O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) quer saber 

porque os trabalhadores 
eram transportados em carro 
aberto, quando a Convenção 
Coletiva de Trabalho prevê 
a utilização de ônibus para 
este fim.

MPT VAI APURAR MORTE  
DE TRABALHADOR RURAL

CAMINHÃO USADO NO TRANSPORTE DE CANA LEVAVA TRABALHADORES PARA O CORTE DA CANA, NO LITORAL NORTE

VILLAGE CAMPESTRE

Prefeitura inicia obras
O prefeito de Maceió, JHC, 

autorizou as obras de 17 ruas 
no Village Campestre II. A 
pavimentação vai garantir 
mais comodidade para os 
moradores e melhorias no 
tráfego de veículos. As obras 
fazem parte do Programa 
Mais Asfalto e já tiveram os 

serviços de drenagem concluí-
dos. JHC visitou a Rua Cristina 
Braga, que será a primeira a 
receber pavimentação, e desta-
cou a felicidade de levar mais 
dignidade para os moradores. 
“Há muito tempo os morado-
res sonhavam com essas ruas 
pavimentadas e hoje é dia de 

darmos início a esse sonho. 
Essas dezessete ruas vão dar 
o pontapé nessa estratégia de 
promover asfalto de quali-
dade na nossa capital. Ficamos 
muito felizes em tirar essas 
pessoas da lama e da poeira e 
trazer mais dignidade”, desta-
cou o prefeito.

Prefeito JHC, sua equipe e vereadores estiveram ontem no canteiro de obras para pavimentação de 17 ruas no bairro
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Horas depois de anun-
ciar a saída do técnico Ney 
Franco, o CSA agiu rápido 
e já tem um ‘novo’ coman-
dante para a sequência do 
Campeonato Brasileiro da 
Série B. Trata-se do velho 
conhecido Mozart, que 
deixou o próprio Azulão 
há quatro meses e agora 
retorna com a missão de 
recolocar a equipe na briga 
pelo G4. Apesar do acerto 
entre as duas partes, o 
anúncio oficial deve acon-
tecer nas próximas horas. 
Essa será a segunda passa-
gem de Mozart pelo Azulão. 

REPETECO

Mozart vai  
comandar o 
CSA mais  
uma vez

As vagas para os serviços 
disponibilizados no sistema 
de agendamento do Já! agora 
passam a ser liberadas em um 
novo horário: a partir das 6h. 
Para agendar o atendimento, 
o usuário deve acessar o site 
agendamento.seplag.al.gov.br 
e marcar o melhor dia e horá-
rio disponíveis na plataforma. 
O agendamento é gratuito e 
deve ser realizado pelo próprio 
cidadão ou por uma pessoa de 
sua confiança. De acordo com 
informações da Superintendên-
cia de Atendimento ao Cidadão 
(SAC), da Seplag-AL, a medida 
visa otimizar o funcionamento 
do sistema.

MUDANÇA NO JÁ!

Liberação de  
vagas para  
atendimento a 
partir das 6h

Edvan Ferreira
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Chegamos a São Paulo no 
final da tarde do domingo, dia 
1º de outubro de 1978. A dele-
gação alagoana ao IV Encon-
tro Nacional dos Estudantes 
era composta por Enio Lins, 
Edberto Ticianeli, Mário Agra, 
Maurício de Macedo e Sérgio 
Barroso. Aldo Rebelo já se 
encontrava em São Paulo.

Pelo combinado, haveria 
um pessoal do DCE da PUC, 
liderado pela Libelu, para nos 
receber na Rodoviária e nos 
encaminhar ao alojamento.

Como havia temores diante 
da possiblidade de repressão ao 
encontro, essa nossa chegada 
deveria ser discreta e teríamos 
que sair do local o mais rápido 
possível.

Não tinha ninguém da 
Liberdade e Luta nos espe-
rando e fomos fotografados por 
um agente que sequer fez ques-
tão de esconder que estava nos 
vigiando.

Naquela noite, graças a um 
amigo, dormimos num local 
improvisado, no chão de uma 
casa vazia, sem móvel algum.

Na segunda-feira, dia 2 de 
outubro pedimos “asilo polí-
tico” no pequeno apartamento 
do Lerinho, onde dormimos as 
três noites seguintes. O médico 
alagoano dr. Luiz Fernando, 
Lero para os amigos, trabalhava 
no Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo.

O IV ENE, com delegações 
de São Paulo, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, Alagoas, Paraná, 
Bahia, Paraíba, Pernambuco, 
Minas Gerais e Distrito Fede-
ral, realizou as duas plenárias 
previstas, na terça e quarta-
-feira, na Faculdade de Arqui-
tetura da USP (FAU-USP), 
sem maiores problemas para 
surpresa de todos.

Temia-se que ocorresse a 
mesma intervenção policial 
do ano anterior, que impediu 
a realização do III ENE em três 
tentativas, duas em Belo Hori-
zonte (junho de 1977) e outra 
em São Paulo (22 de setembro). 
Na terceira tentativa ainda se 
chegou a aprovar a formação da 
Comissão PróUNE, antes que 
a polícia invadisse a PUC-SP 
com violência, deixando vários 
estudantes feridos e prendendo 
cerca de 400 estudantes. Destes, 
41 foram enquadrados na Lei de 
Segurança Nacional.

Para o III ENE em Belo Hori-
zonte, Alagoas enviou Aldo 
Rebelo e Edberto Ticianeli. Em 
Salvador foram avisados das 
prisões, inclusive a de Valdé-
lio Santos Silva, presidente do 

DCE da UFBa, que foi detido 
em Teófilo Otoni.

HUGO ABREU
Foi lembrando desse histó-

rico de repressão que as delega-
ções chegaram a São Paulo para 
o IV ENE.

O receio aumentou quando, 
na segunda-feira (2), os jornais 
anunciaram que o general de 
divisão (três estrelas) Hugo 
Abreu poderia ser preso a 
qualquer momento por ter 
infringido à disciplina militar 
ao enviar carta a 20 generais 
denunciando a corrupção exis-
tente na administração federal.

Na terça-feira, dia da aber-
tura do IV ENE, os jornais 
estamparam que o ministro 
do Exército, general Fernando 
Bethlem, havia determinado a 
prisão o general Hugo Abreu 
por 20 dias, em uma dependên-
cia do Estado Maior do Exército.

Hugo Abreu era um entu-
siasta da candidatura do gene-
ral Euler Bentes Moanteiro 
(MDB) à presidência da Repú-
blica no Colégio Eleitoral e 
também havia criticado a esco-
lha do general João Baptista 
Figueiredo como sucessor do 
presidente general Geisel.

Nenhum jornal da época 
publicou a menor reclamação de 
qualquer autoridade por restri-
ção à liberdade de expressão.

Hugo Abreu sabia que o 
vazamento da sua carta merecia 
punição e a acatou. Fez mais: 
divulgou por meio do jornalista 
Pompeu de Souza, chefe do 
escritório eleitoral da candida-
tura Euler Bentes, a solicitação 
aos militares aliados a ele, que 
se abstivessem de tomar qual-
quer atitude de represália.

Hugo Abreu era um militar 
de esquerda? Longe disso.

Tinha um histórico invejá-
vel como integrante da Força 
Expedicionária Brasileira, onde 

foi condecorado com a Cruz de 
Guerra de 1ª Classe por atos de 
bravura em combate. É a mais 
alta condecoração brasileira.

Foi um dos oficiais do Exér-
cito Brasileiro a estudar em Fort 
Benning, nos Estados Unidos, 
nos anos 1950. Os alunos desta 
instituição foram atuantes no 
Golpe Militar de 1964 e Hugo 
Abreu cumpriu papel de desta-
que nas ações que derrubaram o 
presidente João Goulart.

Em 1973, já era o coman-
dante da Brigada de Infanta-
ria Paraquedista, atuando nas 
operações contra a Guerrilha 
do Araguaia e contra as orga-
nizações de esquerda no Rio de 
Janeiro.

Quando da rebelião do 
corpo de oficiais da Brigada, 
no Rio de Janeiro em 1969, foi 
Hugo Abreu quem foi chamado 
para disciplinar os revoltosos, 
um grupo de oficiais insatisfei-
tos com a forma como o governo 
conduziu a negociação com os 
sequestradores do embaixa-
dor americano Charles Burke 
Elbrick.

Foi chefe do Gabinete Mili-
tar no governo do presidente 
Ernesto Geisel por um acaso. 
O cargo seria ocupado pelo 
general Dilermando Gomes 
Monteiro, mas este quebrou a 
perna ao cair de bicicleta em um 
passeio.

Não era muito prestigiado 
pelo presidente, que foi quem 
escolheu a equipe do gabinete 
militar. Também não o deixa-
ram morar na Granja do Torto, 
onde residiam todos os chefes 
daquele gabinete desde 1964. 
Quem ocupava a Granja era o 
general João Batista Figueiredo.

Teve forte atuação política 
no governo, sendo o responsá-
vel, em 12 de outubro de 1977, 
pela exoneração do antigo 
aliado, o ministro do Exér-
cito Sílvio Frota, que havia se 

colocado, “na marra”, na linha 
sucessória de Geisel e desafiava 
a autoridade do presidente.

Naquela data, foi a primeira 
exoneração de um ministro 
de Exército desde 1964. Frota 
ainda tentou reagir convocando 
uma reunião do alto comando 
para iniciar a insurgência. 
Sem conseguir mobilizar os 
aliados (tinha sido chamados 
antes para uma conversa com 
Geisel), divulgou um manifesto 
manuscrito de oito páginas, de 
circulação restrita, criticando 
o abandono dos objetivos da 
“Revolução”, o “capitalismo de 
Estado” e destacando a ameaça 
do “totalitarismo marxista” e 
da “infiltração comunista” na 
imprensa e no governo.

Desse grupo “frotista”, 
continua em atividade política 
o general Augusto Heleno, atual 
ministro do Gabinete de Segu-
rança Institucional da Presidên-
cia da República do governo 
Bolsonaro.

Poucos meses depois, em 
janeiro de 1978, foi a vez de 
Hugo Abreu deixar o governo. 
Não concordava com Geisel, 
que havia definido que o seu 
sucessor seria o general Figuei-
redo. Argumentou era “descer 
na escala hierárquica”, conside-
rando que o escolhido era um 
general de divisão, faltando-lhe 
a quarta estrela de general de 
exército (Euler Bentes era gene-
ral de exército).

O OUTRO LADO DO PODER
Publicado em 23 de abril de 

1979, “O outro lado do poder“, 
livro-denúncia de Hugo Abreu 
sobre corrupção no governo 
militar, já causava enorme 
balburdia entre os militares do 
governo antes do seu lança-
mento. Discutia-se a disciplina 
dos oficiais da reserva.

No dia 7 de maio de 1979, 
Hugo Abreu foi preso nova-

mente e cumpriu mais 20 dias 
de cadeia. O ministro do Exér-
cito, general Walter Pires, defi-
niu a punição por ter o militar 
tornado “público assuntos mili-
tares e outros de caráter oficial, 
capazes de concorrer para a 
discórdia entre militares, ofen-
der e procurar desconsiderar 
seus superiores hierárquicos, 
em flagrante violação da ética 
militar”.

No livro, Abreu revelou 
que no período Geisel, quando 
a oposição começou a crescer e 
ameaçar nas urnas o poder dos 
militares, o governo fraudou 
algumas eleições regionais para 
manter o partido do governo 
(Arena) vitorioso nas cidades 
mais importantes. Foi essa 
situação que o fez se afastar do 
governo.

“As eleições de 78 represen-
tam o maior esbulho da vontade 
popular que já aconteceu no 
Brasil depois de 1930. Trata-
-se de um retrocesso perigoso. 
É a desmoralização das nossas 
instituições democráticas. E o 
que virá depois disso?”, criticou 
Hugo Abreu.

Avaliou também que a 
maioria do Exército não gostava 
do general Figueiredo e não 
aprovou a sua indicação para 
a presidência da República. A 
escolha foi feita por um grupo 
que pretendia “eternizar-se no 
poder” e que atuava de forma 
não muito ética, chegando ao 
ponto de instalar escutas tele-
fônicas ilegais para vigiar os 
outros membros do governo.

Hugo Abreu queria um civil 
na presidência da República, 
mas que tivesse o compromisso 
de facilitar a retirada dos milita-
res do poder.

Não acreditava que o gene-
ral Figueiredo teria condições 
de fazer essa travessia. O consi-
derava “inteiramente despre-
parado para a função, além 
de fraco intelectualmente e de 
pouca cultura”.

Comprovou isso em agosto 
de 1978, quando. Ainda chefe 
do SNI, procurava melhorar 
sua imagem e assim facilitar 
sua indicação para presidente. 
Queria ser conhecido como 
“João do Povo”.

Concedia uma entrevista 
sobre a sua afeição por cavalos 
e o repórter perguntou se ele 
gostava do “cheiro do povo“, 
fazendo referência aos políti-
cos que em campanha abraçam 
eleitores e beijam crianças. “O 
cheirinho do cavalo é melhor 
(do que o do povo)”, respondeu 
sem pestanejar.

Estudantes, Generais, Liberdade 
de Expressão e Ditadura Militar 
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Co m o  p a r t e 
do Programa 
Mais Asfalto, 

o prefeito de Maceió, JHC, 
autorizou a ordem de serviço 
para pavimentação, ontem, 
em 17 ruas no bairro Village 
Campestre II. Com a ação, 
a Prefeitura concretiza um 
antigo sonho da comunidade 
de mais de 30 anos.

Com os  serv iços  de 
drenagem já concluídos pelo 
Programa Mais Asfalto, a 
pavimentação das ruas vai 
garantir mais comodidade 
para os moradores e melhorias 
no tráfego de veículos. A Rua 
Cristina Braga, visitada pelo 
prefeito JHC, será a primeira a 
receber pavimentação.

Aos moradores, o prefeito 
de Maceió, JHC, reafirmou o 
compromisso com as famílias 
da região e que as 17 ruas vão 
dar o pontapé na estratégia 
de pavimentação asfáltica na 
capital. “É muito gratificante 
concretizar um antigo sonho 
dessas famílias, levando digni-
dade”. 

Na região, 100 poços de 
visita, que compõem a estru-
tura da rede coletora de águas 
pluviais, foram implantados. 
De acordo com o projeto, a 
tubulação de grande porte 
varia entre 400 a 1.500 milí-
metros de diâmetro para que 
possa destinar de maneira 
segura o volume de água do 
bairro.

Village Campestre II receberá 
pavimentação em 17 ruas

DESEJO ANTIGO DE MORADORES, obras fazem parte do programa Mais Asfalto; serviços de drenagem já foram concluídos

O calendário de vacina-
ção da primeira dose contra 
a Covid-19, anunciado pela 
Prefeitura de Maceió, para hoje, 
é para a população de todos os 
grupos etários ou prioritários 
anteriores, e que ainda não 
iniciaram o processo de imuni-
zação. Já os adolescentes de 12 
aos 17 anos com comorbidades 
ou com deficiência permanente 
podem se vacinar nos drive-
-thrus de Jaraguá e Serraria, e 
no Maceió Shopping.

O Corujão da Vacina está 
de volta, no horário das 9h às 
21h nos drive-thrus da Justiça 
Federal (Serraria) e de Jaraguá, 
além dos shoppings Maceió 
(Mangabeiras) e Pátio (Cidade 
Universitária). Enquanto isso, 

os pontos localizados na Praça 
Padre Cícero (Benedito Bentes), 
Papódromo (Vergel), Terminal 
do Osman Loureiro e Ginásio 
Arivaldo Maia (Jacintinho), 
funcionarão no horário das 9h 
às 16h. 

Os adolescentes de 17 e 
16 anos podem se dirigir aos 
pontos de vacinação desacom-
panhados. Já os de 12 a 15 anos 
deverão estar, necessariamente, 
acompanhados de pai, mãe ou 
responsável e, diante de impos-
sibilidade da presença destes, é 
necessário que esteja acompa-
nhado de pessoa maior de idade 
e que apresente declaração de 
autorização dos pais para a 
imunização. A declaração pode 
ser escrita a próprio punho.

TODOS OS PÚBLICOS

Maceió vacina os
remanescentes

A Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) informa aos 
novos servidores, convocados 
no último dia 26, que o prazo 
para entrega de documentação 
é de 30 dias, contando do dia da 
convocação. Para efetivação do 
cargo é necessário a apresenta-
ção da documentação exigida. 

Além dos documentos, 
também é necessário que cada 
um dos aprovados realize e apre-
sente exames à junta médica, 
para efetuarem a assinatura do 
termo de posse no cargo.

A Semed informa ainda que 
para dar entrada ao processo, o 
convocado deve solicitar inicial-
mente um encaminhamento 
à junta médica do município. 
O procedimento pode ser feito 
facilmente pelo endereço de 
e-mail cgccp@semge.maceio.
al.gov.br ou pelo telefone (82) 
98752-2228. Tendo concluído 
todos os encaminhamentos na 
junta médica, é preciso enviar 
o relatório de aptidão expedido 
pelos profissionais da junta para 
o mesmo e-mail, acompanhado 

da seguinte documentação: 
RG ou CNH, Comprovante de 
Escolaridade, Comprovante 
de Residência, Título de eleitor 
e comprovante de votação na 
última eleição, CPF, Certidão 
de nascimento ou casamento, 
carteira de trabalho (digitalizar 
frente e verso dos dados cadas-
trais), PIS/PASEP, Certidão de 
nascimento e CPF do(s) filho(s), 
reservista, certidão civil e crimi-
nal negativa nas esferas estadual 
e federal, comprovante de conta 
bancária no Itaú.

Dando sequência ao estudo 
soroepidemiológico nessa 
pandemia, equipes da Pesquisa 
de Prevalência de Infecção 
por Covid-19 (PrevCOV), do 
Ministério da Saúde, estão hoje, 
no bairro da Ponta Verde. O 
estudo visa esclarecer aspectos 
que ainda não foram explica-
dos sobre a doença, a partir da 
população afetada e dos dife-
rentes recortes geográficos do 
país.

Considerada uma das maio-

res pesquisas sobre Covid-19 no 
mundo, a PrevCov conta com a 
parceria da Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas), 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde 
(Conass) e Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems).

O estudo teve início em 
maio de 2020 e foi feito por 
meio de entrevistas por tele-
fone com indivíduos seleciona-

dos na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios. Nesta 
etapa, equipes de campo farão 
coleta de dados e de amostras 
de material biológico (sangue) 
junto aos indivíduos seleciona-
dos, em seus domicílios.

“Buscamos entender, entre 
outras coisas, como o vírus 
se comporta e se a doença se 
desenvolveu de forma dife-
rente em cada região do país”, 
explica Neyla Menezes, apoia-
dora do Ministério da Saúde.

CONCURSO

PESQUISA

Educação alerta sobre 
prazo dos convocados

MS faz estudo sobre o 
coronavírus em Maceió

Edvan Ferreira

Gabriel Moreira/Secom Maceió

JHC autorizou o início das obras de pavimentação e conferiu de perto o planejamento do Programa Mais Asfalto
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Ricardo Rodrigues
com agências de notícias

Um trabalha-
d o r  r u r a l 
m o r r e u  e 

vários ficaram feridos, no capo-
tamento de um caminhão que 
transportava cortadores de 
cana da Usina Santa Clotilde, 
no Litoral Norte de Alagoas. 

O acidente ocorreu ontem, 
num trecho entre os municí-
pios de Jacuípe e Porto Calvo. 
Viaturas da Samu, ambulân-
cias e Bombeiros foram aciona-
das para socorro das vítimas, 
no local. Os feridos leves foram 
atendidos no Hospital de Porto 
Calvo e aqueles em estado 
grave trazidos para o Hospi-
tal Geral do Estado (HGE), em 
Maceió. 

O corpo do cortador de cana 
morto, cujo nome ainda não foi 
divulgado, foi recolhido pelo 
Instituto Médico legal (IML) e 
trazido para Maceió, onde seria 
submetido à perícia e depois 
liberado para o sepultamento. 
As causas do acidente serão 
investigadas pela Polícia Civil 
e pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT).

De acordo com informa-
ções dos sobreviventes, o cami-
nhão transportava, em situação 
precária, cerca de 20 trabalha-

dores rurais da região. A dire-
ção da Usina Santa Clotilde 
ainda não se manifestou sobre 
o caso, mas disse que utiliza 
ônibus para transportar seus 
empregados e colaboradores.

Nas imagens do acidente, 
feitas por curiosos e publicadas 
nas redes sociais, o caminhão 
aparece tombado, enquanto 
equipes do socorro realizam 
os primeiros atendimentos às 
vítimas. Segundo os primei-
ros levantamentos, oito feri-
dos foram levados ao Hospital 
Geral do Estado (HGE) e cerca 
de dez, com ferimentos leves, 
teriam sido atendidos no 
Hospital de Porto Calvo. 

Em um dos vídeos feitos 
no local do acidente, é possí-
vel ouvir um trabalhador rural 
falando que, se o motorista 

tivesse avisado que o cami-
nhão estava descontrolado, 
daria para ter pulado antes de o 
veículo ter virado. Segundo ele, 
foi tudo muito rápido, não deu 
tempo para nada. 

O acidente aconteceu numa 
estrada de barro e de difícil 
acesso. Os bombeiros divulga-
ram vídeo, mostrando a difi-
culdade que eles tiveram para 
acessar o local do acidente. 
Uma das viaturas atolou por 
causa da lama na estrada e 
precisou ser retirada por um 
trator.

As imagens e os vídeos 
serão utilizados nas investi-
gações sobre o acidente, até 
porque houve uma vítima 
fatal. Além disso, as leis de 
trânsito proíbem o transporte 
de passageiros em carrocerias 

de caminhões e caçambas. O 
uso de caminhões para trans-
portar trabalhadores é consi-
derado uma irregularidade 
gravíssima, pois vai contra as 
normas de segurança do traba-
lho.

HGE DIVULGA ESTADO DE 
SAÚDE DOS ACIDENTADOS 
O it o  pessoas  deram 

entrada no hospital. Uma delas 
teve fratura no fêmur e ficou 
internada na área vermelha da 
unidade

Ontem, no final da tarde, 
o HGE divulgou um boletim 
com o estado de saúde dos 
trabalhadores rurais da Usina 
Santa Clotilde que sofreram 
um acidente, após o caminhão 
que os transportava tombar, 
numa estrada de barro, entre 

os municípios de Jacuípe e 
Porto Calvo, no Litoral Norte 
de Alagoas.

De acordo com o serviço 
social do HGE, das oito 
pessoas que deram entrada no 
Hospital, uma delas recebeu 
alta hospitalar e as outras sete 
continuavam internadas até 
às 19h de ontem. O estado de 
saúde dessas pessoas é consi-
derado estável. 

As vítimas foram socor-
ridas por equipes do Corpo 
de Bombeiros e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu). Três delas foram 
transportadas pelo helicóptero 
Falcão 03. Agentes de saúde 
das prefeituras de Jacuípe 
e Porto Calvo também esti-
veram no local prestando os 
primeiros socorros.

Um trabalhador rural morto e 18 
feridos em acidente no interior

A POLÍCIA CIVIL e o Ministério Público do Trabalho investigam as causas do acidente entre Jacuípe e Porto Calvo
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segunda convocação, obedecendo o quórum previsto nos artigos 16 e 23 do 

Estatuto Social. 

 

 

  
 

Maceió (AL), 26 de agosto de 2021 

 

 

IZAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA 
Presidente do Sindjornal 

  

Relação dos socorridos no HGE

1) Pedro José da Silva, 38 anos - 
sofreu escoriações leves e trauma no 
pescoço, encontra-se na área azul, 
estável.

2) Paulo Luís da Silva, 44 anos - 
sofreu trauma no joelho direito, 
encontra-se no RX, estável.

3) Erivaldo Alezir da Silva, 44 anos 
- sofreu trauma nos pés e no joelho 
direito, encontra-se no RX, estável.

04) Fernando da Silva, 42 anos - 
sfreu trauma no braço direito e leves 
escoriações, está no RX, estável.

5) Alailton Correia, 43 anos - sofreu 
escoriações no rosto, cotovelo, fratura 
de fêmur e corte profundo na orelha. 
Encontra-se na área vermelha, 
estável.

6) Marcos José de Barros, 43 anos 
- sofreu fratura na perna direita, 
estável.

7) Lércio Pedro da Silva, 56 anos - 
sofreu um trauma no nariz, encontra-
-se no RX, estável.

8) José Antônio da Silva, 51 anos - 
recebeu alta hospitalar.

Fotos: Redes Sociais

Caminhão com trabalhadores rurais tombou numa estrada de barro Paramédicos foram ao local e fizeram os primeiros socorros às vítimas
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Aplicativos de transporte 
enfrentam sua maior crise

AUMENTO DO PREÇO dos combustíveis e outros fatores fazem motoristas recusar chamadas e até desistir do trabalho 

De s d e  q u e 
o s  a p l i c a -
t i v o s  d e 

transporte chegaram ao 
Brasil, há sete anos, sacu-
dindo cooperativas de táxi e 
criando novos hábitos de ir 
e vir, jamais se viu tamanha 
insatisfação com o serviço. 
Nos grandes centros, princi-
palmente, proliferam quei-
xas de usuários quanto ao 
cancelamento de corridas e 
ao longo tempo de espera. 
Todos parecem frustrados — 
clientes, motoristas e mesmo 
as empresas que fornecem o 
serviço, como a Uber e a 99, 
que perdem cada vez mais 
receita em um cenário de caos 
provocado pelo aumento 
estratosférico do preço dos 
combustíveis e do aluguel 
de veículos e até pela falta de 
carros para trabalhar.

Motoristas de aplicativo 
costumam recusar corri-
das para regiões tidas como 
perigosas, especialmente à 
noite. No entanto, o que tem 
causado desistências agora 
é uma equação simples: se o 
trajeto até o cliente for longo 
e a viagem for curta, ele ficará 
com saldo negativo — então 
é  melhor  s implesmente 

desistir em favor de um 
passageiro mais próximo. 
“É uma triste realidade, mas 
nós mesmos aconselhamos o 
motorista a cancelar corridas 
curtas”, diz Eduardo Lima, 
presidente da Associação 
dos Motoristas de Aplica-
tivo de São Paulo (Amasp). 
Além do custo proibitivo 
dos combustíveis e da loca-
ção de veículos, Lima aponta 
o congelamento das tarifas 
como um outro entrave para 
o negócio.

Assim como acontece 
com os taxistas, o valor que 
fica com o motorista de apli-
cativo varia de acordo com 
a quilometragem percorrida 
e o tempo gasto no trajeto. 
Além disso, entra na conta 
a categoria do veículo — 
os de luxo recebem mais 
que os populares. Ao que 
tudo indica, descontados 
o combustível e a taxa das 
prestadoras, a receita líquida 
que cabe ao condutor é irri-
sória e nem mesmo cobre as 
despesas fixas caso o carro 
seja alugado. Por causa disso, 
estima-se que, somente na 
cidade de São Paulo, cerca de 
30 000 motoristas — ou 25% 
do efetivo — tenham desis-

tido. Genauro Araújo, de 42 
anos, deve engrossar essa 
lista em breve. “Só não parei 
ainda porque não encontrei 
emprego em outra área”, diz 
ele, que hoje trabalha catorze 
horas para ganhar o que fatu-
rava antes em oito.

Do lado dos clientes, a 
vida também ficou mais 
compl icada .  Chamadas 
não atendidas resultam em 
compromissos perdidos. 
Além disso, com a redução 
da frota, sobem os preços das 
corridas, principalmente nos 
picos de movimento. Muita 
gente que abriu mão de ter 
carro, na confiança de que 
Uber e 99 ficariam cada vez 

mais rápidos, baratos e sofis-
ticados, hoje se pergunta 
se não teria sido melhor ter 
deixado o veículo na gara-
gem, ainda mais agora com 
a valorização dos usados. 
A oferta do serviço tem 
caído no horário comercial 
dos dias úteis, justamente 
quando mais se precisa do 
transporte, uma vez que 
uma boa parcela dos moto-
ristas mudou para o turno 
da noite, quando há menos 
trânsito e eles podem abrir 
mão do ar-condicionado, 
queimando menos combus-
t ível .  Por outro lado,  a 
demanda nos fins de semana 
tem crescido devido à aber-

tura de bares e restaurantes, 
o que incentiva motoristas 
a buscar clientes às sextas 
e aos sábados nas regiões 
boêmias, onde a procura 
concentrada aumenta o valor 
da corrida. O resultado, mais 
uma vez, são menos opções 
para quem precisa do serviço 
nas manhãs e tardes dos dias 
úteis.

Em meio à torrente de insa-
tisfação dos dois lados, moto-
ristas protestam contra novas 
categorias — Uber Promo e 
99Poupa —, que barateiam a 
corrida para o usuário, mas 
remuneram ainda menos o 
condutor. As empresas dizem 
que a promoção visa a mini-
mizar os efeitos da pande-
mia e que os motoristas são 
livres para rejeitar esse tipo 
de corrida, certamente criada 
para trazer de volta clien-
tes que desistiram de viajar 
por falta de dinheiro. Dessa 
forma, perdem todos: os 
usuários e os que investiram 
na profissão como alterna-
tiva de sustento. Também 
perdem os que apostaram 
nos aplicativos como solução 
para o transporte e que agora 
assistem ao negócio frear à 
primeira crise.
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Ricardo Rodrigues
com agências de notícias

Um trabalha-
d o r  r u r a l 
m o r r e u  e 

vários ficaram feridos, no capo-
tamento de um caminhão que 
transportava cortadores de 
cana da Usina Santa Clotilde, 
no Litoral Norte de Alagoas. 

O acidente ocorreu ontem, 
num trecho entre os municí-
pios de Jacuípe e Porto Calvo. 
Viaturas da Samu, ambulân-
cias e Bombeiros foram aciona-
das para socorro das vítimas, 
no local. Os feridos leves foram 
atendidos no Hospital de Porto 
Calvo e aqueles em estado 
grave trazidos para o Hospi-
tal Geral do Estado (HGE), em 
Maceió. 

O corpo do cortador de cana 
morto, cujo nome ainda não foi 
divulgado, foi recolhido pelo 
Instituto Médico legal (IML) e 
trazido para Maceió, onde seria 
submetido à perícia e depois 
liberado para o sepultamento. 
As causas do acidente serão 
investigadas pela Polícia Civil 
e pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT).

De acordo com informa-
ções dos sobreviventes, o cami-
nhão transportava, em situação 
precária, cerca de 20 trabalha-

dores rurais da região. A dire-
ção da Usina Santa Clotilde 
ainda não se manifestou sobre 
o caso, mas disse que utiliza 
ônibus para transportar seus 
empregados e colaboradores.

Nas imagens do acidente, 
feitas por curiosos e publicadas 
nas redes sociais, o caminhão 
aparece tombado, enquanto 
equipes do socorro realizam 
os primeiros atendimentos às 
vítimas. Segundo os primei-
ros levantamentos, oito feri-
dos foram levados ao Hospital 
Geral do Estado (HGE) e cerca 
de dez, com ferimentos leves, 
teriam sido atendidos no 
Hospital de Porto Calvo. 

Em um dos vídeos feitos 
no local do acidente, é possí-
vel ouvir um trabalhador rural 
falando que, se o motorista 

tivesse avisado que o cami-
nhão estava descontrolado, 
daria para ter pulado antes de o 
veículo ter virado. Segundo ele, 
foi tudo muito rápido, não deu 
tempo para nada. 

O acidente aconteceu numa 
estrada de barro e de difícil 
acesso. Os bombeiros divulga-
ram vídeo, mostrando a difi-
culdade que eles tiveram para 
acessar o local do acidente. 
Uma das viaturas atolou por 
causa da lama na estrada e 
precisou ser retirada por um 
trator.

As imagens e os vídeos 
serão utilizados nas investi-
gações sobre o acidente, até 
porque houve uma vítima 
fatal. Além disso, as leis de 
trânsito proíbem o transporte 
de passageiros em carrocerias 

de caminhões e caçambas. O 
uso de caminhões para trans-
portar trabalhadores é consi-
derado uma irregularidade 
gravíssima, pois vai contra as 
normas de segurança do traba-
lho.

HGE DIVULGA ESTADO DE 
SAÚDE DOS ACIDENTADOS 
O it o  pessoas  deram 

entrada no hospital. Uma delas 
teve fratura no fêmur e ficou 
internada na área vermelha da 
unidade

Ontem, no final da tarde, 
o HGE divulgou um boletim 
com o estado de saúde dos 
trabalhadores rurais da Usina 
Santa Clotilde que sofreram 
um acidente, após o caminhão 
que os transportava tombar, 
numa estrada de barro, entre 

os municípios de Jacuípe e 
Porto Calvo, no Litoral Norte 
de Alagoas.

De acordo com o serviço 
social do HGE, das oito 
pessoas que deram entrada no 
Hospital, uma delas recebeu 
alta hospitalar e as outras sete 
continuavam internadas até 
às 19h de ontem. O estado de 
saúde dessas pessoas é consi-
derado estável. 

As vítimas foram socor-
ridas por equipes do Corpo 
de Bombeiros e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu). Três delas foram 
transportadas pelo helicóptero 
Falcão 03. Agentes de saúde 
das prefeituras de Jacuípe 
e Porto Calvo também esti-
veram no local prestando os 
primeiros socorros.

Um trabalhador rural morto e 18 
feridos em acidente no interior

A POLÍCIA CIVIL e o Ministério Público do Trabalho investigam as causas do acidente entre Jacuípe e Porto Calvo
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Pelo presente Edital, ficam convocados os jornalistas filiados a este Sindicato, 

em dia com suas contribuições sindicais, bem como estudantes interessados em 

participar do 39º Congresso Nacional dos Jornalistas - que se realiza nos dias 

17, 18. 24. 25 e 26 de setembro de 2021, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, por 

videoconferência online - a participarem da ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA convocada por este instrumento, a ser realizada no dia 04 

de setembro de 2021 (sábado), a partir das 9h, na sede do Sindicato dos 

Jornalistas do Estado de Alagoas (SINDJORNAL), situado à Rua Sargento 

Jaime, nº 370, no bairro do Prado, em Maceió - AL, para discutir e deliberar sobre 

os seguintes assuntos. 

 

1 – Apresentação das Teses Guia que serão discutidas durante o 39º Congresso 

Nacional dos Jornalistas; 

2 – Eleição, entre os jornalistas sindicalizados e em dia com suas contribuições, 

dos delegados que irão representar o SINDJORNAL durante o Congresso; 

3 – Eleição, entre os estudantes presentes, do delegado-estudante que fará 

parte da representação do SINDJORNAL no Congresso; 

4 – Outros assuntos. 

 

 

Maceió, 26 de agosto de 2021 

 

 

IZAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA 
Presidente do Sindjornal 
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O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Alagoas convoca todos 

os jornalistas da sua base territorial para uma ASSEMBLEIA GERAL, que será 

realizada dia 04 de setembro de 2021, no Sindicato dos Jornalistas do Estado 

de Alagoas (SINDJORNAL), situado à Rua Sargento Jaime, nº 370, no bairro do 

Prado, em Maceió - AL, para deliberar sobre a seguinte pauta: 

 

I – Proposta da modificação no Estatuto do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Estado de Alagoas, apresentada por sua diretoria; 

II – Alterações apresentadas pela Assembleia; 

III – Deliberação sobre a proposta de modificação estatutária e sobre as 

alterações propostas em assembleia; 

IV – Aprovar a modificação proposta. 

 

A assembleia será realizada às 08h30, em primeira convocação, e às 09h00, em 

segunda convocação, obedecendo o quórum previsto nos artigos 16 e 23 do 

Estatuto Social. 

 

 

  
 

Maceió (AL), 26 de agosto de 2021 

 

 

IZAIAS BARBOSA DE OLIVEIRA 
Presidente do Sindjornal 

  

Relação dos socorridos no HGE

1) Pedro José da Silva, 38 anos - 
sofreu escoriações leves e trauma no 
pescoço, encontra-se na área azul, 
estável.

2) Paulo Luís da Silva, 44 anos - 
sofreu trauma no joelho direito, 
encontra-se no RX, estável.

3) Erivaldo Alezir da Silva, 44 anos 
- sofreu trauma nos pés e no joelho 
direito, encontra-se no RX, estável.

04) Fernando da Silva, 42 anos - 
sfreu trauma no braço direito e leves 
escoriações, está no RX, estável.

5) Alailton Correia, 43 anos - sofreu 
escoriações no rosto, cotovelo, fratura 
de fêmur e corte profundo na orelha. 
Encontra-se na área vermelha, 
estável.

6) Marcos José de Barros, 43 anos 
- sofreu fratura na perna direita, 
estável.

7) Lércio Pedro da Silva, 56 anos - 
sofreu um trauma no nariz, encontra-
-se no RX, estável.

8) José Antônio da Silva, 51 anos - 
recebeu alta hospitalar.

Fotos: Redes Sociais

Caminhão com trabalhadores rurais tombou numa estrada de barro Paramédicos foram ao local e fizeram os primeiros socorros às vítimas
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Hospital Veredas realizou mais 
de 2 mil partos na pandemia

O a t e n d i -
m e n t o  n a 
m a t e r n i -

dade do Hospital Veredas 
no primeiro semestre de 
2021 é bastante significativo, 
mesmo levando em conside-
ração a pandemia do corona-
vírus, que continua afetando 
as pessoas em todo o mundo. 
O hospital mesmo durante 
a crise sanitária da covid-
19, com fechamento de alas 
para atendimento específico 
de sintomas gripais, conse-
guiu se adaptar e receber, 
com excelência, as mães que 
precisaram de todo o atendi-
mento e acolhimento que a 
maternidade tem a oferecer.  

Desde 2018, a Urgência 
e Emergência Obstétrica 
do Hospital Veredas vem 
ampliando e melhorando 
ainda mais seus atendimen-
tos. Com a chegada da pande-
mia em abril de 2020, houve 
um decréscimo na admissão 
de grávidas na maternidade, 
mas em seguida, em agosto, 
do mesmo ano, os números 
voltaram a normalidade 
e até aumentaram.  Essa 
retomada do acolhimento 
mostra a importância do 
Hospital Veredas para as 

mulheres que a ele recorrem 
na certeza de terem um bom 
parto com os profissionais 
que atuam no dia a dia da 
maternidade. 

De junho de 2020 a julho 
de 2021 foram realizados na 
maternidade do Hospital 
Veredas 1.997 partos, deste 
total 1.071 (53,6%) foram 
normais e 926 (46,3%) cesá-
reos.

MIOPIA
Com a redução nos aten-

dimentos no início da pande-
mia, o Hospital Veredas 
deixou de receber um finan-
ciamento que era direcionado 
para a maternidade e mesmo 
com a retomada de admissão 
e maior número de procedi-
mentos, os repasses do poder 
público ainda não voltaram a 
acontecer.

Deixar de olhar esta reali-
dade é sinal que a uma miopia 
a ser corrigida.

SUPERAÇÃO
Confiante na chegada dos 

recursos o hospital vem se 
desdobrando para manter 
os atendimentos e a quali-
dade ao fornecer serviços 
para as mães que confiam o 
nascimento dos seus filhos na 

equipe do Hospital Veredas. 
Inclusive, há pouco mais 

de um mês, o irmão de um 
dos maiores influencers do 
Brasil escolheu a materni-
dade do Hospital Veredas, 
com toda sua equipe, para o 
nascimento do filho. 

BREVE HISTÓRICO
A maternidade do Hospi-

tal Veredas foi fundada pelo 
médico Mariano Teixeira em 
1962. Ao longo dos anos ela 
vem se ampliando e melho-
rando ainda mais, principal-
mente quanto a infraestrutura 
e equipe treinada para aten-
der gestantes com baixa, 
média e alta complexidade. 
Para os profissionais da área, 
o mais importante são as 
vidas salvas das mães que 
chegam com complicações  
e os bebês prematuros que 
conseguem sobreviver, e a 
maioria, sem sequelas.

A estimativa é que no 
Hospital Veredas já tenham 
nascido aproximadamente 
meio milhão de alagoanos. 
Além do atendimento quali-
ficado, a instituição é uma 
maternidade escola que auxi-
lia os cursos de medicina em 
Alagoas há anos.

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS a instituição realizou aproximadamente 8 mil nascimentos em sua unidade obstétrica

Divulgação
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mulheres que a ele recorrem 
na certeza de terem um bom 
parto com os profissionais 
que atuam no dia a dia da 
maternidade. 

De junho de 2020 a julho 
de 2021 foram realizados na 
maternidade do Hospital 
Veredas 1.997 partos, deste 
total 1.071 (53,6%) foram 
normais e 926 (46,3%) cesá-
reos.

MIOPIA
Com a redução nos aten-

dimentos no início da pande-
mia, o Hospital Veredas 
deixou de receber um finan-
ciamento que era direcionado 
para a maternidade e mesmo 
com a retomada de admissão 
e maior número de procedi-
mentos, os repasses do poder 
público ainda não voltaram a 
acontecer.

Deixar de olhar esta reali-
dade é sinal que a uma miopia 
a ser corrigida.

SUPERAÇÃO
Confiante na chegada dos 

recursos o hospital vem se 
desdobrando para manter 
os atendimentos e a quali-
dade ao fornecer serviços 
para as mães que confiam o 
nascimento dos seus filhos na 

equipe do Hospital Veredas. 
Inclusive, há pouco mais 

de um mês, o irmão de um 
dos maiores influencers do 
Brasil escolheu a materni-
dade do Hospital Veredas, 
com toda sua equipe, para o 
nascimento do filho. 

BREVE HISTÓRICO
A maternidade do Hospi-

tal Veredas foi fundada pelo 
médico Mariano Teixeira em 
1962. Ao longo dos anos ela 
vem se ampliando e melho-
rando ainda mais, principal-
mente quanto a infraestrutura 
e equipe treinada para aten-
der gestantes com baixa, 
média e alta complexidade. 
Para os profissionais da área, 
o mais importante são as 
vidas salvas das mães que 
chegam com complicações  
e os bebês prematuros que 
conseguem sobreviver, e a 
maioria, sem sequelas.

A estimativa é que no 
Hospital Veredas já tenham 
nascido aproximadamente 
meio milhão de alagoanos. 
Além do atendimento quali-
ficado, a instituição é uma 
maternidade escola que auxi-
lia os cursos de medicina em 
Alagoas há anos.

NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS a instituição realizou aproximadamente 8 mil nascimentos em sua unidade obstétrica

Divulgação

ALEGRIA DE VIVER

Na última sexta-feira (27) a Rommanel recebeu influenciadoras para o lançamento da coleção “Alegria de Viver”, 
inspirada na dupla Simone e Simaria, com peças cheias de energia e personalidade. Cada influenciadora 
mostrou suas escolhas entre a enorme diversidade de cores e modelos, inclusive essa colunista que vos fala.
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Agosto terminou 
com festa em 

dobro para Deco 
Villar e família. 

Na mesma 
semana ele o 
filhão Thomás 
comemoram a 

chegada de novo 
ciclo de vida. 

Hoje é o Dia do 
Nutricionista e 
aqui vão os nossos 
parabéns para 
esses profissio-
nais tão impor-
tantes para nossa 
qualidade de vida. 
Aqui representa-
dos pela querida 
@moemaferro. 

Mano Walter e Débora Silva reuni-
ram a família para festejar o primeiro 
aniversário do primogênito José, e 
o seu batizado, que contou com a 
celebração do Padre Antônio Maria.

A Chef Carinas Farias teve o prazer 
de cozinhar para uma das mulheres 
mais brilhantes do Brasil, Luiza Helena 
Trajano. A dona do Magazine Luiza 
passou uns dias descansando no 
paraíso de São Miguel dos Milagres. 

Carol Barcellos e o namorado André 
Vianna estiveram por aqui em mini 
férias e foram conhecer os sabores 
do Wachako. Por lá a energia boa 
de João Brandão e da Chef Simone 
Bert só perdeu mesmo para o alto 
astral do casal.

DOSE DUPLA DIA DO NUTRICIONISTA

BATIZADO

MENU VIP

ENERGIA BOA

Fotos: @
bruno_ribeiro_fotografia
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Nissan Kicks ganha 
prêmio com Show de 
drones
A transformação do céu de 
São Paulo na maior tela do 
mundo durante a live de 
lançamento do Novo Nissan 
Kicks no Brasil foi reconhe-
cida como a melhor ação do 
ano de experiência de marca 
pelos votantes do “Prêmio 
Live 2021”. Na premiação, 
que ocorreu esta semana em 
São Paulo, em um evento na 
Fecomércio, que também 
foi transmitido pelo canal do 
Youtube para 2 mil pessoas, a 
Nissan foi reconhecida com o 
troféu ‘Megafone de Ouro’ na 
categoria internacional “Ação 
de Brand Experience do Ano”. 
A live de apresentação do 
Novo Nissan Kicks ao público 
brasileiro foi marcada por 
muita tecnologia, inovação e 
música.  
 
BMW Group Brasil 
convoca clientes para 
recall
O BMW Group Brasil convoca 
os proprietários dos veícu-
los Séries 1, 2, 3, 4, 5 e 
6 (incluindo suas versões 
esportivas M), e os X1, X3, 
X4, X5 e X6, fabricados entre 
junho de 2004 e dezembro 
de 2016, a procurarem uma 
concessionária autorizada 
da marca e agendar, gratui-
tamente, a substituição do 
airbag do condutor e/ou 
do passageiro dianteiro. As 
bolsas infláveis foram produ-
zidas pela fornecedora auto-
motiva Takata. São 51.873 
unidades envolvidas no recall, 
entre elas alguns modelos de 
importação independente.  
Os serviços poderão ser 
agendados de imediato e a 
substituição gratuita do airbag 
do condutor levará cerca de 
30 (trinta) minutos, enquanto 
a do airbag do passageiro 
dianteiro, cerca de três horas.

EV1 Sport ganha ainda 
mais tecnologia 
A EV1 Sport mantém o belo 
e exclusivo design de linhas 
arrojadas e contemporâneas 
que a fizeram conhecida 
e que lhe rendeu muitos 
adeptos. A extensa opção 
de cores disponíveis faz 
com que agrade ainda mais 
motociclistas. A EV1 Sport 
mantém a qualidade nos 
componentes tecnológicos 
embarcados. Painel digital, 
sistema bluetooth, caixas de 
som integradas, iluminação 
total em LED e duas 
tomadas USB ajudam na 
segurança e comodidade 
do usuário. O sistema de 
freios é combinado entre 
os dois discos para garantir 
frenagens mais precisas e 
seguras. A EV1 Sport tem 
novo motor elétrico, mais 
potente. Agora de 3.000 
w de potência é capaz de 
atingir velocidade máxima 
de 75 km/h. Essa nova 
configuração permite a EV1 
Sport fazer de 0 a 60km/h 
em 12 segundos. A EV1 
Sport tem autonomia de até 
100 km* com uma bateria 
de lítio de 38,4Ah/60v, 
utilizando a segunda bateria 
a autonomia pode chegar 
a 180 km*. As baterias 
da Voltz pesam 13 quilos 
e podem ser totalmente 
carregadas em apenas cinco 
horas em tomada comum de 
110 ou 220 volts.

RODASDUAS

Faróis e lanternas traseiras 
passaram a ser peças-chave 
dos veículos. São o mais puro 
exemplo da tecnologia ao 
serviço do design e, recipro-
camente, do design ao serviço 
da tecnologia. Concebidos 
essencialmente para trazer 
segurança (iluminação, sinali-
zação), tornaram-se essenciais 
também para afirmar a identi-
dade dos modelos da marca 
PEUGEOT, tornando-os iden-
tificáveis à primeira vista. Em 
termos de tecnologia, a luz 
emitida por um LED parece 
branca, tal como a luz dos 

faróis de xênon. Essa luz na 
verdade é azul, mas uma boa 
parte do espectro azul é absor-
vido quando ela atravessa uma 
camada de fósforo, adquirindo 
a cor branca tão característica 
dos LEDs. Modo autoestrada: 
quando a velocidade ultra-
passa os 110 km/h durante 
pelo menos 5 segundos, os 
faróis PEUGEOT Matrix 
LED Technology modificam 
o ângulo do feixe luminoso 
dos faróis de luz alta (+0,4%) 
para iluminar mais longe – 
evidentemente, sem ofuscar 
os demais condutores. Assim 

que o veículo passa a circular 
a menos 90 km/h por mais de 
5 segundos, o feixe luminoso 
volta à sua inclinação inicial. 
Os faróis dianteiros PEUGEOT 
Matrix LED estão associados 
às lanternas traseiras full LED 
com as três garras caracterís-
ticas dos novos PEUGEOT 
308 e 308 SW, que são parte 
integrante do design traseiro 
do carro. Com seu design 
único, fazem com que os novos 
PEUGEOT 308 e 308 SW sejam 
identificáveis à primeira vista, 
pela face dianteira assim como 
pela traseira.

Novos PEUGEOT 308 e 308 SW com 
nova tecnologia de iluminação

Referência  quando o 
assunto é SUVs, a Jeep agora 
pretende transformar o 
mercado brasileiro nova-
mente. Desta vez, com o Jeep 
Commander, o maior e mais 
sofisticado Jeep já produzido 
no Brasil. Fabricado no Polo 
Automotivo de Goiana (PE), 
ele chega para trazer um novo 
patamar premium para a 
marca no País e deixar a gama 
da Jeep ainda mais completa. 
Projetado para proporcionar o 
máximo de conforto, o modelo 
é o primeiro Jeep desenvolvido 

no Brasil, mas trará conceito 
global e será exportado para 
outros países latino-america-
nos. Sofisticação e conforto são 
sinônimos do novo SUV. Além 
disso, o modelo é completo e 
já entrega todos os melhores 
conteúdos de série em duas 
versões: Limited e Overland 
(ambas com opções Turbo 
flex 4x2 e Turbo diesel 4x4). 
O espaço é outro atributo 
do Commander. Afinal, sete 
lugares representam mais 
conforto, versatilidade e até 
amplo porta-malas, que, inclu-

sive, é um dos maiores da cate-
goria. O Jeep Commander vem 
equipado com o motor T270, 
que oferece baixas emissões de 
CO2 e ótima performance. Ele 
já vem preparado para atender 
aos requisitos do Proconve 
L7, previsto para janeiro de 
2022. Seu design é focado na 
eficiência e apresenta baixo 
consumo de combustível. Com 
tecnologia global e produzido 
no Brasil, o T270 tem 185 cv 
e 270 Nm e é o motor flex de 
maior potência do país entre os 
motores turbo flex.

Jeep apresenta Commander


