
11MACEIÓ - ALAGOAS 
QUINTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2020CIDADES

“Nova legislação pode elevar acidentes”
EMANUELLE VANDERLEI
COLABORADORA

No dia 13 de outubro, 
o presidente Jair 
Bolsonaro sancionou 

a lei que modifica o código 
de trânsito brasileiro. Com 
aumento do prazo para re-
novação da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) e 
aumento do limite de pontos 
para suspensão da carteira. 
Para alguns, a mudança é 
negativa e pode representar 
aumento dos acidentes.

João Batista, presiden-
te do sindicato dos centros 
de formação de condutores, 
critica a mudança. “É uma 
situação negativa. O brasi-
leiro já é um infrator contu-
maz. Então com toda essa 
rigidez que existe hoje já 
temos tantos acidentes, ima-
gine com essa perspectiva 
de afrouxar essa questão de 
pontuação, de ser um pouco 
mais benevolente com esse 
condutor”.

Para ele, o foco deveria 
ser em preparar melhor a 
população, ao invés de re-
duzir a punição. “Na minha 
visão deveria mexer era na 
educação do trânsito, não só 
na formação dos condutores, 
mas de uma forma geral. 
Então no que toque essa 

Detran e formador de condutores acreditam que, com afrouxamento da lei de trânsito, motoristas reduzirão cuidados

Para especialistas, afrouxamento da legislação de trânsito vai na contramão de todos os esforços para reduzir lesões e mortes nas estradas

na contramão de todos os es-
forços para reduzir as lesões 
e mortes no trânsito”.

Considerando a preser-
vação das vidas, Celestino 
prevê um resultado negativo 
em vários aspectos. “Com es-
sas mudanças poderemos ter 
uma equação em que de um 
lado estará a diminuição de 
custos com meras taxas de 
renovação, e de outro lado, 

o aumento do número de 
vítimas de acidentes, vidas 
ceifadas e todos os prejuízos 
decorrentes, por exemplo, a 
sobrecarga do SUS (Sistema 
Único de Saúde) e da Previ-
dência, com aposentadorias 
precoces. Enfim, lamenta-
velmente não tem como o 
resultado dessa equação ser 
positivo”.

Para o cidadão comum, 

a mudança trouxe poucas 
diferenças. O jornalista 
Wellisson Vasco não vê mo-
tivos reais para a mudança. 
“Eu acredito que a lei foi 
irrelevante. Não havia ne-
nhum ponto tão crítico que 
necessitava de uma revisão 
ou atualização. Tinha tanta 
coisa mais essencial para 
ser focada no país”.

Na avaliação de Wellis-

son, há vantagens, mas em 
geral é a medida é preo-
cupante. “Particularmen-
te falando, acho positiva a 
ampliação do prazo para a 
renovação. De certa forma, 
desburocratiza um pouco 
o processo de habilitação, 
mas aumentar o número de 
pontos para a suspensão me 
parece um pouco irresponsá-
vel”.

O Detran está se organi-
zando para a mudança, que 
entra em vigor no dia 12 de 
abril de 2021. De acordo com 
Daniel Celestino, “o órgão 
irá se adaptar para cumprir 
a legislação, sempre de for-
ma a prestar o melhor ser-
viço para a sociedade. Vale 
destacar que somente o con-
dutor que for renovar sua 
CNH a partir dessa data 
será beneficiado”.

Ele detalha que condu-
tores com idade inferior a 
50 anos renovarão a CNH 
a cada 10 anos, quem tem 
idade igual ou superior a 50 
anos e inferior a 70 anos pre-
cisa renovar a cada 5 anos, 
e para condutores com idade 
igual ou superior a 70 anos a 
regra determina 3 anos.

“Quanto ao aumento do 
limite de pontos para sus-
pensão da carteira, embora 
também entre em vigor em 
12 de abril de 2021, aplica-

remos de ofício efeito retroa-
tivo por ser mais benéfico ao 
cidadão nos processos que 
estão em curso. Assim, não 
será necessário que o cida-
dão se desloque ao Detran 
para requerer”.

Com a alteração o nú-
mero de pontos limite para 
a suspensão dependerá do 
tipo de infração. “Vinte pon-
tos, caso constem dois ou 
mais infrações gravíssimas 
na pontuação; 30 pontos, 
caso conste uma infração 
gravíssima na pontuação; 
ou 40 pontos, caso não cons-
te nenhuma infração gravís-
sima na pontuação”, expli-
cou Celestino. “No caso de o 
condutor exercer atividade 
remunerada utilizando-se 
do veículo, a penalidade 
será imposta quando o in-
frator atingir o limite de 40 
pontos”, completou.

Celestino compreende 
que as mudanças devem 

“Mudanças deveriam ser subsidiadas por estudos”
ocorrer observando os in-
teresses da sociedade, de 
forma democrática. “Ao 
considerar que a vida em 
sociedade é bastante di-
nâmica e no trânsito não 
poderia ser diferente, reco-
nhecemos a importância de 
algumas mudanças que se 
configuram como avanços e 
melhorias por meio do contí-
nuo debate sobre o tema, de 
forma democrática, ouvido 
todos os atores do trânsito 
de forma ampla, como os ór-
gãos e entidades de trânsi-
to, e a sociedade civil, como 
conselhos de classes, pro-
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questão de estender a pon-
tuação para 40, obviamente 
que tem algumas observa-
ções, mas eu não vejo como o 
caminho não”.

A preocupação do forma-
dor é sobre a possibilidade 
de aumento nos acidentes. 
“Creio que a nossa média de 
em torno de 40 mil mortes 
por ano no Brasil, com essa 
sensação de afrouxamento 
das regras de que o cida-
dão sabe que pode ter uma 
quantidade maior de pontos 
relacionada às infrações, 
com certeza vai relaxar nos 
cuidados que tem em relação 
aos limites de velocidade, à 
preocupação com a sinali-
zação, questão do próprio 
álcool e direção. Eu creio 
que existe uma tendência de 
aumento dos acidentes”, diz 
João Batista.

A conclusão do chefe 
de controle de infrações do 
Departamento Estadual de 
Trânsito de Alagoas (De-
tran/AL), Daniel Celestino, 
é a mesma. “O afrouxamen-
to de medidas que visam ini-
bir condutas perigosas, seja 
porque o condutor teve um 
decréscimo na capacidade 
de visão/motora ou seja pela 
possibilidade de um infrator 
contumaz ter uma alta pon-
tuação em seu prontuário e 
continue com sua CNH, vão 

Palmeira dos Índios
Presidente da Carpil e ex-se-
cretário de Agricultura palmei-
rense, Luciano Monteiro vem 
numa missão de campanha, 
que tem como meta reeleger 
o filho Madson Monteiro 
(PSD) como vereador por 
Palmeira. Entre tantas ações 
que tem desenvolvido como 
parlamentar, Madson tem sido 

presença garantida em defesa dos professores municipais, quanto à 
questão do rateio dos precatórios, cuja polêmica questão ainda não foi 
concretizada  por parte de Brasília.    

PALMEIRA DOS ÍNDIOS II
No início dessa triste pandemia da Covid-19, tanto Madson como o pai 
Luciano, doaram 50% de seus vencimentos salariais como vereador e 
secretário  respectivamente para produção de máscaras. A ação que 
durou por vários dias teve como finalidade ofertar e proteger as famílias 
rurais, feirantes, mototaxistas, taxistas, borracheiros, mecânicos e 
as famílias que precisavam sair de casa para trabalhar nos serviços 
essenciais. A confecção de máscaras fortaleceu economicamente a 
Associação das Costureiras local, na geração de renda.

JUNQUEIRO - CORREÇÃO
Sobre nota publicada ontem nesta Coluna, dando conta 
de que o saudoso ex-governador  Zé Tavares, teria sido 
duas vezes prefeito de Junqueiro e duas vezes deputado 
estadual isso não procede. Na verdade, conforme corre-
ção do junqueirense  Ederaldo Almeida quem comandou 
Junqueiro por duas vezes e deputado estadual também 
por duas vezes foi seu pai, João Malta Tavares. Se 
tivesse vivo, José Tavares estaria completando 88 anos 
na última terça-feira.

PASSO DE CAMARAGIBE
Para PP, o candidato Luh Nogueira aparece na região 
Norte como grande favorito para chegar ao trono da 
Prefeitura do Passo de Camaragibe/AL, sobretudo pelo 
clima vivenciado diante de impugnação de candidaturas. 
A direção partidária destaca o índice de popularidade 
que o candidato vem alcançando nas caminhadas, e 
a bagagem de ocupar atualmente o cargo de vereador 
na condição de opositor e ter sido o parlamentar mais 
votado na eleição passada.  

PASSO DE CAMARAGIBE II
O pleito que se aproxima lá no Passo de Camaragibe 
traz um fato curioso. A prefeita Vânia (PTB) -afastada do 
cargo há poucos dias- e a ex-prefeita, Márcia Coutinho 
(MDB) receberam cartão vermelho da Justiça Eleitoral no 
mês passado, pois estão impedidas na condição de “fixa 
surja”.  As duas vinham se revezando no poder ao longo 
de mais uma década. Na briga agora estão quatro can-
didatos: O atual vice-prefeito que assumiu a Prefeitura, 
Ricardo Nogueira (PSC), apoiado pela antiga adversária 
Márcia; Alisson (PTB) apoiado pela Vânia, Marquinhos 
(PSDB) e Luh Nogueira (Progressistas).  

RIO LARGO
Por falar em PP, o prefeito de Rio Largo 
Gilberto Gonçalves que integra o partido, 
está anunciando um grande arrastão mar-
cado para o domino que vem. Promete o 
gestor que será a maior caminhada política 
da história da cidade. “Otimismo é o que 
não falta por nossa parte, pois estamos 
conscientes do dever cumprido e vamos à 
luta no calor dos rio-larguenses na certeza 
de vencer nas urnas essa nossa reeleição” 
disse.

OLHO D’ÁGUA DAS FLORES
Os advogados de Paulo Fernandes (MDB) 
candidato a vice-prefeito na chapa com 
Carlos André Nen (PL), apresentaram nesta 
quarta-feira, à Justiça Eleitoral, uma prova 
que lhe garantirá disputar o pleito em Olho 
d’Água das Flores.  Esse cidadão já foi 
vereador por dois mandatos e secretário do 
município na administração da ex-prefeita 
Maria Ester Damasceno.

OLHO D’ÁGUA DAS FLORES II
A candidatura de Paulo Fernandes havia 
sido indeferia após denúncia da oposição 
alegando que ele é analfabeto. Como a 
decisão é monocrática e cabe recurso, a 
defesa apresentou nesta quarta um docu-
mento oficial, no caso a Carteira Nacional 
de Habilitação que, de acordo com a 
Súmula 55, do TSE, deixa o candidato com 
condições de disputar.

MARECHAL DEODORO
A presidente do “Grupo Gente da 
Gente”, Cláudia de Bulhões, está 
anunciando a presença do candi-
dato a vereador por Marechal, José 
Carlos na próxima terça-feira à noite. 
O evento que ocorrerá na Rua Joao 
Pessoa 376 – no loteamento Luar 
do Frances, tem como foco principal 
agregar os moradores dos loteamen-
tos Luar do Frances, Encontro do 
Mar, Via Mares, estando aberto a co-
munidade de Marechal em especial 
aos moradores do Frances. “Vamos 
tratar de assuntos de interesse de 
todos”, disse Cláudia.

SÃO SEBASTIÃO  
Ontem à tarde, os candidatos do 
MDB na disputa pela Prefeitura 
de São Sebastião, Lula Curtinho e 
Mauricinho Tavares, prefeito e vice 
respectivamente, foram recebidos 
pelo governador Renan Filho em 
Palácio. A dupla carrega o otimismo 
de sair vitoriosa nas urnas, sobretu-
do para derrotar o atual prefeito Zé 
Pacheco que há mais de uma década 
domina a administração pública 
municipal. Em nome do MDB, Renan 
Filho prometeu apoio. Estavam tam-
bém no Palácio: Dr. Dofinho, Pastor 
Moises Alves, Atlas de Lima e Júnior 
Curtinho.
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fissionais do volante, entre 
outros”.

No entanto, ele reforça 
a necessidade de basear 
as alterações em análises 
mais técnicas. “É impres-
cindível que estas mudan-
ças sejam subsidiadas por 
fundamentos e estudos téc-
nicos que demonstrem sua 
real necessidade para atin-
gir de forma adequada sua 
finalidade, e que também 
venham no sentido de me-
lhorar o trânsito - priorita-
riamente tutelando o nosso 
maior bem que é a vida”. 
(E.V.)


