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NOVIDADE Sistema avisa sobre tempestades de granizo, inundações e deslizamentos de terra

RECONHECIMENTO

Tecnologia alerta motorista
de perigos ocultos à frente

Projeto da
Fundação VW
ganha prêmio
internacional

Sistema LHI, da Ford, é considerado um
avanço na futura infraestrutura conectada
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

A Ford apresentou na Europa
uma nova tecnologia de carros
conectados que dá um alerta
antecipando ao motorista os
perigos à frente na estrada, escondidos em curvas ou outros
locais fora da sua visão.
O sistema, chamado LHI
(Local Hazard Information),
ou “informação de perigos
locais”, é considerado um
avanço significativo na criação de uma infraestrutura de
transporte conectada.

Diferentemente dos sistemas
de alerta de acidentes de trânsito conhecidos (que dependem
dos motoristas para fornecer
informações), o LHI trabalha
de forma autônoma. Os alertas
são gerados automaticamente por ocorrências registradas
pelos carros à frente, como o
acionamento dos airbags, das
luzes de emergência ou dos
limpadores de para-brisa.
O Ford Puma será o primeiro
modelo a vir com o novo sistema de série, oferecido com
operação gratuita durante o
primeiro ano. Até o final de
2020, o LHI estará disponível
em 80% da linha de veículos de
passeio da Ford na Europa.
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Divulgação

DA REDAÇÃO. O projeto
“Brincar”, da Fundação VW
em parceria com a ONG Mais
Diferenças e a Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo, foi um dos vencedores
do prêmio internacional Zero
Project 2020, na categoria de
práticas inovadoras.
O reconhecimento global é
oferecido pela instituição
austríaca Essl Foundation e
está voltado aos direitos das
pessoas com deficiência. Os
projetos premiados serão
apresentados na Zero Project Conference, que ocorrerá
em fevereiro no escritório da
ONU (Organização das Nações Unidas) em Viena, Áustria. Foram 469 inscritos.
O objetivo do projeto brasileiro é contribuir para o fortalecimento da qualidade da
educação, em uma perspectiva acessível e inclusiva.
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ALERTA

MÁQUINA

Procon analisa
se falha em
veículo põe
usuário em risco

Ferrari/Divulgação

F8 TRIBUTO 2020. Sonho? Trata-se do mais recente evolução do carro esportivo Ferrari V8. Sua dirigibilidade está, claro, ainda melhor. Com
mais estabilidade, é possível pisar no acelerador mais cedo nas curvas. O preço está fixado em 236 mil euros (pouco mais de R$ 1 milhão)

DA REDAÇÃO. A General
Motors do Brasil respondeu
à notificação do Procon SP
sobre os problemas apresentados pelo veículo Chevrolet Onix Plus: vazamento de
combustível e falha no LED
do câmbio.
A empresa respondeu que
em algumas unidades do
modelo ocorreram vazamento em função do defeito de
uma peça, sendo que o vazamento é de pouca relevância
e ocorre de um lado do veículo em quenão há produto
inflamável. Desse modo,
segundo a empresa, não há
risco à segurança.
O Procon SP informou que
irá analisar a resposta e o laudo apresentado. Caso entenda
que o defeito traz algum risco
aos consumidores, a empresa
poderá ser multada.
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