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Carta ao Leitor

Prepare-se para uma nova experiência. Você 
tem em suas mãos um novo conceito em revista 
para o setor de transporte rodoviário de cargas. 

Há 7 anos no mercado, a Revista Estrada Na Boléia 
se reinventa para conquistar o leitor. Com textos 
curtos e objetivos, editamos em mais de 70 notícias 
tudo o que realmente importa para o profissional do 
transporte. Sem enrolar, e levando em conta os hábi-
tos de leitura do brasileiro, que lê pouco por falta de 
costume ou por não gostar mesmo, mudamos o nosso 
conceito de notícia. A informação tem que ser curta, 
completa e direta.

Comemoramos nosso aniversário junto com a cele-
bração do padroeiro dos motoristas, São Cristóvão, 
no dia 25 de julho. 

A equipe da Boléia agradece aos leitores, assessores  
de imprensa, colaboradores, familiares e principal-
mente aos nossos clientes, que acreditam em nossa 
proposta de oferecer um produto diferenciado para o 
mercado de transporte. 

A todos vocês, o nosso muito obrigado!

Equipe NB

Todas essas mudanças aConTeCem jusTa-
menTe no mês do aniversário da ediTora na 
BoLéia.

nova fase

7anos nas esTradas  
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Mercedes-benz

O Actros 2646 6x4, da Mercedes-Benz, 
começou a ser vendido no Brasil. O 
“bruto” traz inovações como o siste-
ma de orientação de faixa de rolagem, 
controle de proximidade, assistente de 
frenagem e freio eletrônico com ABS. 
São três versões de cabina, e um ex-
clusivo ar condicionado que funciona 
com o caminhão desligado. As primei-
ras seis unidades foram vendidas para 
uma mineradora gaúcha. 

Equipado com o motor eletrônico OM 
501 LA de 6 cilindros em V (potência 
de 456 cv a 1.800 rpm e torque de 224 
mkgf a 1.080 rpm), o 2646 permite o 

uso de diversos semirreboques, como 
carga seca, furgão, sider, grãos, tan-
ques e porta-contêiner. Indicado para 
longas distâncias e composições como 
bitrem (7 eixos e 57 toneladas de PBTC 
- peso bruto total combinado) e rodo-
trem (9 eixos e PBTC de 74 T). 

Para o motorista, muito conforto com 
a suspensão a ar e o câmbio Power-
Shift, sem pedal de embreagem. O 
Actros está de acordo com a Resolu-
ção Contran 326/09, que, a partir de 
1º de janeiro de 2011, tornará obri-
gatório o uso da tração dupla 6x4 em 
composições com PBTC de 57 T.

Mercado	brasileiro	de	caminhões	já	assiste	a	uma	nova	reali-
dade	no	setor:	Grandes	empresas	e	transportadores	inves-
tindo	em	novos	modelos	de	caminhões,	com	motorizações	
cada	vez	mais	potentes.	Conheça	os	brutos	que	estarão	

presentes	nos	próximos	anos	nas	estradas	do	Brasil.

A Era dos Gigantes

gostou	da	matéria?	comente	no	BLOGNB ::: NABOLEIA.COM.BR
CAMINHÕES
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por	Fábio	Rogério	:::	fotos	Divulgação

Actros
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MAN Latin America

A Era dos Gigantes

Feito para o transporte pesado ro-
doviário de longa distância, a série 
TGX apresenta chassis com dois a 
quatro eixos. A aerodinâmica da 
cabine reduz a resistência do ar 
nos ventos frontais e laterais, bem 
como os ruídos no interior do veícu-
lo. Há farto espaço nas três opções 
e boléia, a XL, XLX e XXL, com uma 
largura de 2,44m. A altura total no 
interior é de 1,90m. Os motores 
common-rail de 6 cilindros possuem 
potências que vão de 360 a 540 ca-
valos. Há ainda o modelo com motor 
V8 e 680 cv, o TGX-V8, um trator 
de semi-reboque, cuja versão com 
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quatro eixos é capaz de tracionar 
um peso de até 250 toneladas.

A MAN oferece um pacote abrangente 
de sistemas eletrônicos de assistência 
que geram maior segurança no trân-
sito. O programa de estabilidade ele-
trônico (ESP) apóia o motorista nas 
situações críticas de marcha, quando 
o veículo ameaça derrapar ou virar. 
Nos tratores com semirreboque TGX 
EcoLion, o ESP é oferecido de série. 
O CDC (Continuous Damping Control) 
reduz movimentos de inclinação, nas 
marchas em curvas, mudanças rápi-
das de faixa ou frenagens fortes.

TGX
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SCANIA 
A série topo de linha R foi ampliada, com a 
cabine R Highline (teto alto) e o modelo R 
(cabine-leito, com uma ou duas camas). As 
opções de motor passam pelos quatro moto-
res de seis cilindros em linha, de 380 a 470 
cavalos, até o lendário motor V8 da Scania, 
com potência de 500 e 580 cv. As caixas 
de câmbio incluem 9, 12 e 14 marchas. O 
sistema de freio auxiliar Scania Retarder 
pode reduzir o uso do freio em até 75%, e o 
sistema de troca automatizada de marchas 
Scania Opticruise, que libera o motorista da 
troca de marchas, reduz o desgaste do sis-
tema de transmissão e possibilita economia 
de até 5% de combustível.

R Highline

O modelo FH 440cv é um dos mais bem 
vendidos na marca. Mas na última Fena-
tran, a montadora fez questão de apresen-
tar o poderoso FH16, que por enquanto só é 
vendido na Europa. Com um motor de 700 
cavalos, a primeira unidade está rodando 
na montanhosa Costa Oeste da Noruega, 
transportando equipamentos para a indús-
tria petrolífera. O FH16 move cargas longas 
com cerca de 50 toneladas em estradas es-
treitas e íngremes. Segundo a Volvo, a po-
tência não aumenta o consumo e nem as 
emissões de gases – há, sim, uma queda 
de cerca de 40% nas emissões de óxido de 
nitrogênio (NOx).

FH16
VOLVO

CAMINHÕES
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Caminhões pesados acima de 45 toneladas 
de PBT (Peso Bruto Total) é a proposta da 
família Stralis NR (New Range), projetada 
com a participação de clientes. Em três ver-
sões, chamadas 460NR, 410NR e 380NR, 
a nova linha oferece 460cv, 415cv e 380cv 
de potência, respectivamente. Na versão de 
460cv, o torque chega a 2.250 Nm. O siste-
ma de troca de marchas foi redesenhado e 
ficou 40% mais macio que o anterior. Mais 
leve que a de um automóvel, a embreagem 
foi desenvolvida no Brasil e já tem pedido 
de patente mundial em andamento. 

Stralis NR
IVECO
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O protetor 
dos motoristas
O dia de São Cristóvão é 
celebrado em 25 de julho. 
Considerado o padroeiro 
dos motoristas e viajantes, 
o santo é homenageado em 
todo o Brasil com procissões 
de todo tipo de profissional 
do volante, do caminhoneiro 
ao chofer. Diz a lenda que ele 
era um gigante petulante, e 
que só curvou ao cristianis-
mo quando soube que havia 
transportado nas costas o 
menino Jesus.

Oração de 
São Cristóvão  
(trecho)
Dai-me, Senhor, firmeza e 
vigilância ao volante para 
que eu chegue ao meu des-
tino sem acidentes. Protegei 
os que viajam, a todos, e a 
dirigir com prudência, e que 
eu descubra vossa presença 
na natureza, nas rodovias, 
nas ruas (...).

Oração do Motorista 	
(trecho)(...) 
Todos somos caminhantes 
nas estradas deste mundo; 
acompanhai-nos sempre para 
chegarmos ao destino sem 
acidentes e contratempos. 
Protegei os motoristas que 
conduzem os modernos meios 
de transportes (...).

Panorama por	Fábio	Rogério	:::	fotos	Divulgação
deixe	seu	recado	no TWITTER.COM/NABOLEIA

O ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio anunciou que será prorrogado até o 
final do ano a redução da alíquota de IPI (Im-
posto sobre Produtos Industrializados) em 0% 
sobre produtos fabricados pelo setor de imple-
mentos rodoviários. A medida foi solicitada pela 
Anfir (Associação Nacional dos Fabricantes de 
Implementos Rodoviários) e Simefre (Sindicato 
Interestadual da Indústria de Materiais e Equi-
pamentos Ferroviários e Rodoviários).

Um	motor	movido	a	óleo	vegetal	puro	ganha	
uma	dupla	 função:	auxiliar	a	agricultura	 fa-
miliar	 e	 levar	 energia	 elétrica	 a	 pequenas	
comunidades	em	regiões	rurais.	A	expecta-
tiva	 é	 de	 que	 o	motor	 chegue	 ao	mercado	

até	 o	 fim	 do	 ano	
que	 vem.	 O	 pro-
jeto	é	do	Inmetro	e	
da	Fiat.	A	 redução	
de	poluentes	pode	
chegar	 a	 20%	 e,	
em	 relação	 ao	
dióxido	 de	 car-
bono,	 a	 redução	
pode	ser	de	100%.	

motor de trator movido 
a óLeo vegeTaL 
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» 73 edições

» 1 milhões e 460 mil revistas impressas

» 2 milhões de pessoas cadastradas

» 7 anos na Estrada levando muita informação 
através da Revista Impressa, Digital e 
Newsletter semanal

Participação em mais de 40 eventos (Fenatran, 
Automec Pesados, Transposul, Transmodal...)

Comunicação Integrada: Na Boléia presente no 
Twitter e no Skype

números da BoLéia

Acaba de chegar ao mercado brasileiro 
Kits de Reparação para Turbocompres-
sores. Em opções de conjuntos que vari-
am de 15 a 30 peças, os kits são acompa-
nhados por manuais de montagem passo 

a passo. Novos 
motores são 
equipados com 
turbocompres-
sores, que geram 
mais potência, 
consomem me-
nos combustível 
e liberam menos 
poluentes.

Kits de reparação de
TurBoCompressores

implementos rodoviários 
mantêm redução de ipi
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Espaço destinado ao leitor.
Dúvida, reclamação ou reivindicação?

Envie sua BRONCA para
redacao@naboleia.com.br

“Ainda tenho grandes dúvidas com relação ao Procaminhoneiro. Como faço 
para conseguir? E outra: Toda vez que recebo meu frete, ele vem de uma for-

ma diferente. Às vezes, vem depositado na 
minha conta, outras em dinheiro na mão 

mesmo. Tenho um Mercedes trucado 
e queria muito trocar por um cava-

lo novo, mesmo que usado”
Matias Aguiar de Oliveira, de Cu-
batão (SP)

“Como é difícil contratar pelo 
Procaminhoneiro! É preciso ter o 

RNTRC para financiar um veículo? E 
outra, só consigo financiar camin-
hão novo, ou posso pegar um usa-
do? E como posso comprovar renda 
se não consigo receber direito pela 
condição de ser autônomo?”

Osvaldo Silva Santos, de Praia Grande 
(SP)

Resposta da Redação
Uma nova lei federal promete mu-
dar o transporte de cargas no Bra-
sil. Já em vigor, a lei 12.249 traz em 
seu conteúdo o fim da carta-frete, 
instrumento de remuneração dos 
caminhoneiros considerado ilegal 
por juristas. Agora, a remunera-
ção aos caminhoneiros só poderá 
ser feita mediante depósito ou 
transferência em conta bancária. 
O parágrafo 5º do artigo 128 da lei 
estabelece que a movimentação 
bancária dos caminhoneiros serve 
como comprovação de renda: “O 
registro das movimentações da 
conta de depósitos ou do meio de 
pagamento por crédito bancário 
servirá como comprovante de ren-
dimento do TAC”, diz o texto.

Já em relação ao Procaminho-
neiro, é obrigatório que o bene-
ficiário seja registrado no RNTRC 
(Registro Nacional de Transporta-
dores Rodoviários de Carga), reg-
istro este que é gratuito e pode 
ser obtido junto à ANTT (Informa-
ções pelo telefone 0800-610300). 
É possível financiar usados. E 
atenção: Nos financiamentos con-
tratados a partir de 1º de julho, a 
taxa de juros ficará a 3% ao ano, 
quando o beneficiário tiver uma 
renda anual igual ou inferior a 
R$ 90 milhões (ou seja, a grande 
maioria dos autônomos).

você pergunta,
a Boléia responde

“a BronCa”“a BronCa”

Leia mais e comente no 
www.naboleia.com.br

emprego: Poderão faltar 130 mil motoristas em um ano 
em todo o Brasil

Entidades do setor de transporte de cargas acreditam que terão sérias difi-
culdades para preencher 130 mil novas vagas de motoristas a serem abertas 
em 2010. 
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O paranaense da equipe Mercedes-Benz 
venceu a 4ª etapa do Campeonato Sul-
Americano e Brasileiro de Fórmula Truck 
realizado no Autódromo Internacional de 
Campo Grande, o Grande Prêmio Crystal, 
no final de junho. 

Cirino largou na quarta posição e logo na 
largada passou Felipe Giaffone que largou 
em terceiro. Com os problemas de Rober-
val Andrade e Leandro Reis (pole position), 
Cirino apenas administrou o primeiro lugar 
até o final da corrida. “Foi um bom final de 
semana. Não larguei em uma boa posição, 
mas trabalhei muito para vencer aqui. Esta 
é uma pista que eu gosto muito e conheço 
bem”, comentou o ganhador.

rally dos sertões 
Agora em junho, a organização inicia a 
conferência do roteiro da 18ª edição do 
Rally Internacional dos Sertões. A se-
gunda maior prova fora-de-estrada do 
mundo será realizada entre 10 e 21 de 
agosto, com início em Goiânia (GO) e tér-
mino em Fortaleza (CE). Após a largada 
promocional, os competidores passarão 
por cidades como Caldas Novas (GO), 
Unaí (MG), Alto Paraíso de Goiás (GO), 
Dianópolis (TO), Palmas (TO), São Felix 
do Tocantins (TO), Balsas (MA), Teresina 
(PI), Sobral (CE) e Fortaleza (CE). Serão 
seis Estados e 4.593,42 quilômetros.

stock Car 
No dia 15 de agosto, Salvador (BA) 
será o palco da sexta etapa da com-
petição. A disputa é em prova de rua, 
no Circuito do CAB - Centro Adminis-
trativo da Bahia. Os pilotos têm uma 
boa expectativa: em 2009, o povo 
baiano fez uma grande festa e abri-
lhantou as disputas, lotando as arqui-
bancadas.

Copa montana 
O evento ficará em recesso até 5 de se-
tembro, quando será realizada a quinta 
etapa, em São Paulo, no circuito de Inter-
lagos. “Ficar sem corrida não é bom para 
nós pilotos, pois não podemos treinar. 
Porém, ajuda a reduzir custos, mas por 
outro lado, atrapalha no preparo e gera 
ansiedade”, comentou Cadu Pasetti, da 
Gramacho Costa.

Campeonato de marcas

O alto calor no dia da prova atrapalhou mui-
to os pilotos, que sofreram com o super 
aquecimento dos motores. A temperatura 
da pista chegou à marca dos 45º C. 

1) Volkswagen, 205 pontos 

2) Mercedes-Benz, 133 pts. 

3) Scania, 132 pts.

Classificação da prova após 23 voltas Classificação após 4 etapas: 

1) Wellington Cirino, PR (Mercedes-Benz) 

2) Valmir Benavides, SP (Volkswagen) 

3) Felipe Giaffone, SP (Volkswagen) 

4) Paulo Salustiano, SP (Volvo)

5) André Marques, SP (Scania)

Melhor volta: Roberval Andrade 
1min47s648.

1) Valmir Benavides, 97 pts.

2) Felipe Giaffone, 84 pts. 

3) Wellington Cirino, 78 pts. 

4) Leandro Reis, 44 pts.

5) Roberval Andrade, 41 pts.
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Wellington Cirino vence f-Truck em Campo grande

VELOZES, PESADOS & FURIOSOS por	Fábio	Rogério	:::	fotos	Divulgação
fale	conosco	no	SKYPE REDACAO.NA.BOLEIA

Próxima Prova: 25/7 - Interlagos 
São Paulo (SP)
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Wellington Cirino vence f-Truck em Campo grande
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Alto Giro por	Fábio	Rogério	:::	fotos	Divulgação
leia	nossas	edições	no	acervo	digital www.naboleia.com.br
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As norte-americanas Je-
anne Wiley e Ann Con-
te usaram mais de 400 
metros de tecido usado 
em cinto de segurança 
para reformar um modelo 
dos anos 60 da marca MG 
Midget, que estava com a 
lataria enferrujada.Se
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Pedágio 
Neste mês, novas tarifas entram 
em vigor em 135 praças do Es-
tado de São Paulo. Reajuste será 
de 4,18% a 5,22%.

Diesel 
A BR-163 tem dois dos três 
preços mais altos cobrados no 
Brasil. Abastecer nos trechos 
que cortam Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul custa, em média, 
R$ 2,28.  

Trânsito Mortal
O número de mortes nas rodo-
vias paulistas aumentou 20% de 
janeiro a abril. O de feridos, mais 
de 10%. O de acidentes, 16%.

Obras na RJ-116
O DER-RJ já concluiu mais de 
80% do projeto de restauração e 
implantação de 66 km de exten-
são da no trecho compreendido 
entre a cidade de Macuco e Santo 
Antônio de Pádua. 

Licenciamentos
Entre janeiro e maio de 2010, 
57.991 veículos foram licencia-
dos, número 54,3% acima do 
registrado no mesmo período de 
2009. 

Participação de Mercado em 
Maio (Vendas internas totais 
no atacado)  

Mercedes-Benz – 3.706
MAN – 3.519
Ford – 2.377
Scania – 1.331
iveco – 1.160
Volvo – 1.147
Agrale – 54
outras empresas – 27

Fonte: Anfavea

Na Escócia, o cão “Jack” é uma 
celebridade. Ele sabe jogar fu-
tebol. Além de dominar a arte 
do drible, cabeceia muito bem. 
Durante a Copa da África do 
Sul, o dono e “Jack” torceram 
para os EUA, porque a Escócia 
não se classificou. Pô... Chama 
o “Jack”!Ti

Tu
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Carretas equipadas com uma estru-
tura de piso duplo (Double-Deck) 
facilitam o carregamento de cargas 
frágeis, além de garantir melhor aco-
modamento dos produtos. Os imple-
mentos contam com 15 plataformas 
móveis internas, sendo que cada uma 
possui um metro de largura, e podem 
ser reguladas na altura desejada. No 
Brasil, uma das usuárias é a TNT.

piso duplo para 
Cargas frágeis

A partir de 1º de julho, as tarifas de 
pedágios do Estado paulista serão 
reajustadas, considerando a variação 
do IGP-M (Índice Geral de Preços do 
Mercado) entre junho de 2009 e maio 
de 2010. Nas praças da Autovias, que 
administra pistas na região de Ribeirão 
Preto, as novas tarifas variam de R$ 
5,10 a R$ 10,00.

são pauLo reajusTa 
tarifas de pedágios

Úteis...

in úteis...
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Tv na boléia 
Um receptor de TV digital pode fazer a 
alegria da sua boléia (quando ele estiver 
parada, OK?). Com um pen-drive, uma an-
tena e controle remoto, você tem acesso 
a 21 canais da TV aberta. Outra boa fun-
ção é a gravação de vídeos, programando 
quando começa e acaba o seu programa 
favorito. Mas... Só assista quando estiver 
parado. Veja o porquê abaixo.

Lei proíBe 
olhar para gps. sabia? 
A Resolução 190 do Contran regulamenta 
o uso de aparelhos que exibem imagens 
na parte dianteira dos veículos, e proíbe a 
“instalação em veículo automotor de equi-
pamento capaz de gerar imagens de ma-
pas destinados à orientação do condutor”. 
A exceção é se o veículo “estiver dotado de 
mecanismo (...) que comute a imagem de 
mapas para símbolos e/ou áudio (...). Ou 
seja, falar, pode. Mostrar, não.

sem proBLemas
com os homens da lei.
O Código Brasileiro de Trânsito proíbe que 
o motorista veja TV ou DVD com o veículo 
em movimento, mas pode-se ouvir o áu-
dio. E sempre procure um técnico especia-
lizado: Muitas vezes, é preciso substituir 
a bateria original por uma de capacidade 
mais estendida.

Cachorro atropela dono 
Aconteceu em Ridge Manor, na Flórida 
(EUA). Christopher Bishop, de 43 anos, 
estava embaixo do carro, trocando o 
óleo, quando seu cão, o bonachão Tassey, 
entrou no veículo, começou a pular no in-
terior e esbarrou no freio de mão. O carro 
passou por cima de Christopher, que só 
teve ferimentos leves.

Carro da Barbie dá cadeia
Depois vem falar que a culpa é da bebi-
da... O inglês Paul Hutton, de 40 anos, 
foi pego pela polícia em seu bairro con-
duzindo um veículo elétrico da boneca 
Barbie. Ele estava a 6 km/h quando foi 
flagrado e conduzido à delegacia.

funcionou “bem” demais! 
O belga Yves Lecompte, de 40 anos, 
entrou com um processo contra seu ex-
médico depois que teve uma ereção de 
34 horas que o deixou impotente. Ele 
teve uma ereção prolongada, conhe-
cida como priapismo, devido ao efeito 
colateral da medicação utilizada. 

gritando gol atrasado 
Se você comprou uma TV digital, deve 
estar se deliciando com a imagem de 
cinema na hora de ver futebol. Mas 
por que o seu vizinho grita gol antes 
de você? O culpado é o delay, atraso 
de tempo que é maior na transmissão 
digital. 
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aconteceu...

acontece...

feira de Logística 
em joinville
O objetivo da 3ª edição da Feira de Logística 
e Movimentação de Cargas de Joinville (SC) 
era apresentar produtos que vão desde a matéria-
prima até o produto final no que se refere a logís-
tica. Então... Missão cumprida! Segmentos como 
o de empilhadeiras esteve bem representado por 
empresas como a Toyota e a HANGCHA – Nissan, 
distribuída no Brasil pela THG. Em matéria de sof-
twares de gestão para logística, a BGM Rodotec 
apresentou o sistema Globus, que integra controle 
da frota, financeiro, pessoal, operacional, admi-
nistrativo e fiscal.

Carreta para ser rebocada por 
motos da Boxcar. Carga: 50 kg  

Hangcha HC 25 
Capacidade: 2.500 kg

“Anjos” pedem cautela na Suíça
A polícia na Suíça contratou atores 
vestidos de anjos (com direito a asas 
e bata branca) para pedir aos mo-
toristas que sejam mais prudentes 
atrás do volante. Cada “anjo” traba-
lhou 20 horas por semana acenando 
para quem ultrapassava a velocidade 
permitida.

não é miragem!

na estrada
Confira a agenda do projeto 
que leva uma sala de dentista 
para caminhoneiros que estão 
“no trecho”:

14, 15, 16 e 17 de 
julho   
Aparecida (SP), Basílica de  
Aparecida

23, 24 e 25 de julho 
Guarulhos (SP), Rod. Dutra, 
Km 210 Sul

29. 30 e 31 de julho  
Vacaria (RS), Rod. BR-116,  
Km 33

02 e 03 de agosto 
São Marcos (RS)

odontomóvel

A Feira Internacional Logística.2010 
de Jundiaí (SP) encerrou sua primeira 
edição gerando cerca de R$ 15 mi-
lhões em negócios e recebeu apro-
ximadamente 15 mil visitantes. E 
a segunda edição do evento já está 
marcada nos mesmos dias, 15, 16 e 
17 de junho de 2011, e no mesmo 
local, o Parque Comendador Antonio 
Carbonari, o Parque da Uva.

e Logística em são paulo

Alto Giro por	Fábio	Rogério	:::	fotos	Divulgação
deixe	seu	recado	no TWITTER.COM/NABOLEIA
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+
Beber não vale a pena
Um ano após a estréia da Lei 
Seca, o número de mortes no 
trânsito caiu 20% em todo o País. 
A Secretaria de Segurança Pú-
blica de São Paulo estimou que 
pelo menos uma pessoa deixou 
de morrer por dia no Estado. 
Recentemente, o presidente Lula 
cobrou dos Estados mais fiscali-
zação para a lei. “Nesse aspecto, 
a polícia não pode relaxar. Temos 
que jogar pesado para que a polí-
cia exerça sua função de fiscalizar 
o trânsito”, disse.

Daqui a 30 anos, os russos preten-
dem lançar o KAMAZ Flex Futurum, 
que muda de tamanho: ele pode me-
dir de 7,5m a 20m. A variação é feita 
por uma membrana flexível na estru-
tura. E adeus, fumaça! O KAMAZ tem 
motores elétricos alimentados de cé-
lulas de hidrogênio.

Em 1º de maio de 1994, Ayrton 
Senna morreu quando passou di-
reto por uma curva a 300 km/h. E 
até hoje, ele é lembrado como um 
ídolo para as novas gerações, que 
não deixam a lembrança morrer.  

Veja o porquê:

o capacete 
famoso do Brasil

161	GPs	disputados

105 GPs	completados
3 títulos	mundiais	de	F-1		
(88,	90	e	91)

80	pódios

65	pole	positions

41	vitórias

Minha vida é andar 
por esse BRASiL! 
Quando você estiver na 
altura do Km 33 da BR-116, 
não deixe de conhecer 
Vacaria (RS). 

A cidade gaúcha é conhe-
cida como a “Porteira do 
Rio Grande do Sul”, e tem 
climas que variam entre 
verões amenos a invernos 
congelantes (7º C), poden-
do ocorrer queda de neve. 
Maior produtor de maçã do 
Estado, o município é sede 
do Rodeio Crioulo Interna-
cional, importante manifes-
tação folclórica.

video no

Caminhão 
do futuro

Se você estiver na BR-
116 indo de São Paulo a 
Porto Alegre, vale muito 
um passeio por Curitiba, 
a capital do Estado do 
Paraná.

Em 2007, a revista norte-
americana Reader's Digest 
a elegeu como a “cidade 
com melhor qualidade de 
vida do Brasil”. 

A preocupação com o meio 
ambiente é grande, e o 
trânsito é altamente plane-
jado. Outro ponto forte da 
cidade são os bons restau-
rantes, que agradam aos 
turistas.

Curitiba 
Giro Máximo
Rua Gonçalves Dias, 313, 
Batel
(41) 3343-1011

Gaúcha
Rodovia BR-116, 19.511, 
Km 107, Pinheirinho
(41) 3349-1991

Vacaria
Recanto
BR-116, 9785, Sentido 
Lages 
(54) 3511-7222

Dicas de 
ReSTAuRAnTeS
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fim da CarTa-freTe
A lei 12.249 disciplina o transporte de cargas no 

Brasil. Publicada no Diário Oficial da União, o texto 
traz em seu conteúdo o fim da carta-frete, instru-

mento de remuneração dos caminhoneiros conside-
rado ilegal por juristas e injusto pelos autônomos.

Chuvas afeTam
rodovias no nordesTe

DNIT informa que fará aten-
dimento emergencial em Per-
nambuco e Alagoas. Prejuízos 
passam de R$ 70 milhões.

Caminhões reTornam à 
av. dos BandeiranTes

Movimento de pesados está 
18% maior na avenida em re-
lação ao período pós-inaugu-
ração do Rodoanel, que foi em 
1º de abril.

rTe rodonaves ampLia 
froTa Com veíCuLos vW

Empresa de transporte de 
cargas adquiriu mais 50 ca-
minhões, ampliando sua frota 
para 750 veículos da marca

impLemenTos param no 
páTio por faLTa de pneus

Clientes de fabricantes estão 
utilizando pneus usados para 
retirarem seus produtos. Anfir 
busca solução.

o presenTe e o  
fuTuro do pneu

Ele consome perto de 20% 
da energia necessária para 
locomover um carro. Meta de 
empresas é reduzir esse per-
centual.

moTor na roda?
Movida a eletricidade, ela 
dispensa o uso de motor no 
capô, suspensão tradicional, 
elementos de transmissão ou 
caixa de marchas.

eaTon Traz novidades 
para merCado BrasiLeiro

A multinacional apresenta a 
nova linha de tomadas de for-
ça, que podem ser acionadas 
com o veículo em movimento.

reforma de pneus  
 Como CarTão Bndes 

As vantagens para frotistas 
são limite de crédito de até R$ 
1 milhão, parcelamento em 
até 48 meses e taxa de juros 
pré-fixada.

TransporTadora
deve pagar ipi de Carga rouBada

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é legítima a cobrança do Imposto so-
bre Produtos Industrializados (IPI) de mercadorias roubadas durante o transpor-
te para o comércio. Por três votos a dois, o tribunal determinou que a ocorrência 

de furto após a saída da mercadoria é irrelevante para fins tributários. 

Outros  
destaques do

EXTRA!

Julho ::: 2010                                        “Em baile de cobra, sapo não dança”18

mudanças na ford  
Tem gente nova na Gerência Nacional de Vendas 

da montadora: é o executivo Charles Camargo, que 
trabalha na empresa há 14 anos, e atualmente era 

o responsável pelo Escritório Regional de Vendas em 
Curitiba (PR).

ChaLLenge BiBendum 
Mobilidade rodoviária sustentável: O que é isso? É 
fazer com que o homem continue a usar veículos e 
equipamentos de transporte sem prejudicar o meio 
ambiente. Com esse mote, a Michelin organizou o 

Challenge Bibendum, no Rio de Janeiro.

redução de ipi é manTida 
 Ficam prorrogadas as atuais alíquotas de IPI inciden-
tes sobre caminhões, caminhões-tratores e reboques, 
veículos comerciais leves e bens de capital até 31 de 

dezembro de 2010. Não haverá alteração (inclusão ou 
exclusão de itens) na lista atual de produtos.
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Leia estas e outras reportagens no 
nosso site

1 Cledorvino Belini, presidente da Anfa-
vea, que afirmou que a entidade preten-
de discutir com o governo o financiamen-
to de caminhões para autônomos. 

Na última edição, não faltaram 
boas entrevistas

reportagens para
não esqueCer

2 Entrevistamos o professor universitá-
rio norte-americano Tom Gillespie, que 
falou tudo sobre novas tecnologias para 
suspensões de implementos rodoviários 
e caminhões. 

1- Transportadora deve pagar IPI de 
carga roubada http://bit.ly/cxnhcX

2- Implementos param no pátio por 
falta de pneus http://bit.ly/cxnhcX

3- Dados inéditos do roubo de cargas 
no Brasil http://bit.ly/dqh6Rr

4- O Cartel da BR-101 http://bit.ly/
agc1M1

3 A cobertura do evento Challenge Bi-
bendum trouxe inovações que poderão 
mudar a cara do transporte rodoviário 
que nós conhecemos.

www.naboleia.com.br

Nossa seleção especial de vídeos 
começa com Maria da Graça Mello 
trocando um pneu de caminhão. 
Imperdível. Depois, um guia práti-
co de como desatolar um “bruto”. 
Para você se divertir, o clipe da 
música “Ela roubou meu cami-
nhão”, da banda de rock Matanza. 
E quem ganharia no racha “Cami-
nhão X Avião”? Veja na web!

Mais, mais do

1- Maria da Graça Mello e o pneu  
de caminhão [ORIGINAL]
A melhor professora para ensinar a 
como trocar um pneu de caminhão.

2- Como Desatolar Um Caminhão 
É verdade... Escritório de caminhoneiro 
é na lama!

3- Matanza - Ela Roubou Meu  
Caminhão
Vídeo clipe com caminhão, mulheres, 
muito humor e ROCK!

4- Caminhão versus avião
Um super truck envenenado tira “racha” 
com um avião. Quem ganha? Não va-
mos contar.

Palavras-chaves dos vídeos

Veja o que está rolando 

twitter.com/naboleia

1

2

4

3

dicas via web
redacao.na.boleia

DE GRAÇA
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Todo tipo de pneu pode ser reformado, seja 
ele de automóvel, utilitário, van, caminho-
nete, camioneta, ônibus ou caminhão. Hoje, 

as bandas de rodagem para pneus de carga 
da ABC Valadares garantem uma alta quilo-
metragem. Além de economizar combustível, 
uma reforma de pneus também prejudica menos 
o meio ambiente.

Como prolonga a vida útil do produto, a reforma 
de pneus de caminhão (carga), de passeio (auto-
móvel) e de pneus agrícolas (fora de estrada) é 
vista como uma atividade verde e ecologicamen-
te correta. De acordo com a Associação Brasileira 
de Reforma de Pneus (ABR), um pneu reforma-
do é 75% mais barato que um novo, e pro-
porciona a mesma segurança. 

Para o Sindipneus (Sindicato que reúne revende-
dores, prestadores de serviços e reformadores de 
pneus de Minas Gerais), o que determina a fal-
ta de segurança não é o pneu reformado ou 
o novo, e sim a maneira correta de dirigir, 
a manutenção, a escolha correta da refor-
madora de pneus que realizará o serviço e a 
conservação das ruas e estradas. 

Dados do setor de pneus indicam que 47% dos 
problemas com veículos são decorrentes da 
má conservação dos pneus. A experiência do 
dia-a-dia mostra que muitos transportadores e 
caminhoneiros acabam deixando para trocar o 
pneu somente quando ele está totalmente liso 
ou “careca”. E lembre-se: não retirar o pneu 
quando ele está gasto evita o reaproveita-
mento da carcaça para uma futura reforma. 

E quando se deve reformar o pneu? Quando 
o desgaste da banda de rodagem tiver atin-
gido os indicadores ou quando a profundida-
de restante da banda for inferior a 1,6 mm 
(0,16 cm). É o que determina a Portaria 558/80 
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Comprar pneu reformado também é uma ação 
social. Muitas transportadoras interestaduais e 
municipais de ônibus, frotistas, distribuidores e 
caminhoneiros são adeptos de reformados. Os 
dados da Associação Brasileira do Segmento de 
Reforma de Pneus confirmam: O Brasil é o 2º 
mercado mundial em reformas (Os Estados Uni-
dos é o primeiro); 1.557 empresas atuam nesse 
setor, totalizando cerca de 5.000 microempresas; 
e o mercado recebe mais de 7,7 milhões de pneus 
reformados da linha caminhão/ônibus, enquanto 
a indústria de pneus novos repõe 5 milhões.

As vantagens da reforma de pneus
Além de economizar no diesel, 
pesa menos no seu bolso.

 

Pneu de carga reformado é 
75% mais barato que um 
pneu novo e proporciona a 
mesma segurança
 
47% dos problemas com veí-
culos são decorrentes da má 
conservação dos pneus

Veículos automotores em 
território nacional não podem 
circular com pneus abaixo de 
1,6 mm 

Retire o pneu no momento 
certo. Com isso você estará 
ajudando o reaproveitamento 
da carcaça para uma futura 
reforma

Você sabia que pneus de 
aeronaves também podem 
ser reformados? Os mesmos 
podem levar até 10 reformas! 

A reforma de pneus prolonga 
a vida útil do pneu. Com isso 
você estará deixando de co-
locar mais um pneu no meio 
ambiente

reforma de pneus

Dicas de Rodagem
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maçã contra mau cheiro 
Sabe aquele cheiro de “nhaca” que não sai de jeito 

nenhum dos bancos da sua boléia? Ele pode ser retirado 
com maçãs (!). A Química explica: A fruta é adsorvente 
(com “d” mesmo), ou seja, ela consegue “sugar” o chei-
ro ruim que fica no interior do veículo. Só não recomen-

damos comê-la depois do teste.

aposente a flanelinha Sabe quando o 
vidro fica embaçado, e por mais que você passe o seu 

paninho “multi-uso”, ele volta e deixa tudo mais engor-
durado? A saída pode ser apelar para batatas! Basta 

cortá-la e passar no vidro. Outra boa solução é tabaco de 
cigarro, que esfregado apresenta bons resultados (mas 

recomendamos não fumar, OK?).

essa é triste Um mecânico inglês enfiou 
no poste uma Ferrari 612 Scaglietti ao fazer um teste 

antes de devolvê-la para o dono. O carro custa cerca de 
R$ 640.000,00, e para ser comprada é preciso 

entrar em uma lista de espera de dois anos.

sp: venda de brutos sobe 45% 
Crescimento econômico e condições favoráveis de financia-
mento estão impulsionando a venda na região de Ribeirão 
Preto. Em algumas concessionárias, já falta produto. Nos 
cinco primeiros meses de 2010, foram vendidos 17.364 

caminhões em Ribeirão, Franca, Araraquara e São Carlos.

pagar contas no celular? não!
O celular não é considerado um meio de pagamento seguro 
pelo consumidor brasileiro. O dado é do Procon-SP, em uma 

pesquisa que mostrou que o uso do celular como “carteira 
virtual” não é seguro para 75,56% das pessoas entrevistadas.

Concorrência desleal A estudante Zhang 
Mengqian queria um namorado. Aproveitou o “Dia das 

Garotas” da Universidade de Ciência Eletrônica e Tecnolo-
gia da China, e colocou um anúncio no quadro de avisos 
da instituição, onde dizia que os pretendentes deveriam 

ir até a porta do seu dormitório e gritar seu nome. Ela 
recebeu milhares de pretendentes. Na Universidade, a 

proporção é de uma mulher para cada 25 homens. 

Classificados NB
o seu guia de bons negócios Curtas
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assalto com apito 
O presidente da Fifa, Joseph Blatter, se pronunciou a 
respeito dos erros de arbitragem nas partidas entre Mé-
xico e Argentina e Alemanha e Inglaterra, válidas pelas 
oitavas de final da Copa do Mundo. O dirigente admitiu 
que o uso da tecnologia a serviço da arbitragem deverá 
ser rediscutido.

Camiseta ofende juíza O sobrenome des-
ta norte-americana é auto-explicativo: Jennifer LaPenta, 
de 19 anos, foi presa por desacato no Estado de Illinois 
(EUA). A juíza Helen Rozenberg considerou ofensiva a 
frase da camiseta usada pela jovem durante um julga-
mento: “Eu tenho vagina. Então, eu faço as regras”. A 
brincadeira rendeu um dia de cadeia. 

Troféu “mijão” No dia 28 de junho (leia-se, 
quando a Seleção Brasileira deu um chocolate no Costa 
do Marfim na Copa), fiscais do Rio de Janeiro detiveram 
27 pessoas que faziam xixi nas ruas. Todas assinaram 
um Termo de Compromisso na delegacia.

Tem figurinha pra trocar? Mania que 
contagiou muitos marmanjos na Copa do Mundo, as figurinhas 
voltaram com força total! 20 milhões de figurinhas são produ-
zidas por dia. Uma empresa brasileira chega a operar 24 horas 
para abastecer Brasil e América Latina. Em 2006, 5 bilhões 
de figurinhas foram vendidas no mundo. O Brasil ficou em 2º 
lugar nas vendas. Em 2010, espera-se que seja o primeiro.

Cheiro de gasolina dá raiva
Cientistas da Universidade do Cairo constataram que 
o odor do combustível pode deixar as pessoas agres-
sivas. A conclusão veio depois que ratos de laborató-
rio foram expostos ao cheiro e começaram a brigar.

Transportes x alimentação Os brasi-
leiros já gastam tanto com transporte quanto com alimen-
tação. Pesquisas do IBGE mostram que o gasto médio com 
alimentos no Brasil é de R$ 421,72, ou 16,1% dos gastos 
totais (R$ 2.626,31), enquanto o custo do transporte no 
orçamento familiar atingiu R$ 419,19, 16% do total. O 
IBGE observa que, nos últimos anos, aumentou a renda e, 
conseqüentemente, a compra de bens automotivos.

Curtas Classificados NB
o seu guia de bons negócios
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Rodovias em obras no Paraná 1
As concessionárias responsáveis pela administração das 

rodovias federais têm obras programadas até o fim do ano 
no Paraná. São obras de recuperação asfáltica, melhorias 

em estruturas, pontes e conservação. A Ecovia, que opera 
o trecho de 175 km entre Curitiba e o Litoral, começou a 

substituir 67 km de pavimentação. Grande parte da subs-
tituição está na BR-277, entre Curitiba e São José dos 

Pinhais, onde circulam cerca 50 mil veículos por dia. 

Rodovias em obras no Paraná 2
Além do novo asfalto, vários dispositivos de sinalização ver-

tical serão substituídos e a sinalização horizontal nos tre-
chos será reaplicada. Na Serra do Mar paranaense, o Viadu-
to Morro Alto, no Km 41, passa por reforço estrutural até o 
fim de julho. E no Km 31, a obra de contenção de encosta 

entra na reta final. A pista deve ser liberada totalmente até 
o final do mês de agosto, antes do início da temporada. 

PB: DNIT libera 4 km de pista 
A Superintendência Regional do DNIT na Paraíba liberou ao 

trânsito mais 4 quilômetros de pista duplicada da rodovia 
BR-101 – Corredor Nordeste, totalizando 43 quilômetros 
de obras concluídas no Lote 5. De um total de 129 quilô-
metros da BR-101 no Estado, 70 quilômetros de obras já 

foram finalizados. A sinalização da pista ainda é provisória. 
As obras do Lote 5 têm uma extensão total de 54,9 km, 

iniciando-se da PB-025 à divisa com Pernambuco.

duplicação de túnel sob a
anhanguera A concessionária AutoBAn come-

çou as obras para a duplicação do túnel localizado 
no Km 97 da Via Anhangüera, no Jardim Garcia, em 

Campinas. Os moradores da região esperam por 
quase 20 anos pela obra. Uma das fábricas localiza-
da às margens da via, onde deverá ser a saída dos 
carros que trafegarem pela passagem subterrânea, 

terá parte de sua entrada desapropriada

 

SP ganha um pedágio a cada 40 
dias Desde o início da privatização das rodovias de São 
Paulo, em 1998, foram instalados 112 pedágios nas estra-
das paulistas. Ou seja: uma praça nova a cada 40 dias. O 
Estado tem 160 pontos de cobrança em vias estaduais e 

federais, ante 113 no restante do País, segundo a Associa-
ção Brasileira de Concessionárias de Rodovias. 

estradas
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obras viárias em Cubatão
Políticos e representantes do Centro das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Ciesp) discutem um plano de ações para 
maior agilidade na execução de obras viárias nos acessos 
ao Pólo Industrial de Cubatão e ao Porto de Santos. As 
metas são: reforma do pavimento e reforço da iluminação 
da Av. Plínio de Queirós, melhoria do anel viário da Rod. 
Anchieta com a D. Domênico Rangoni e instalação de nova 
balança para caminhões no Km 262 da D. Domênico

 

novos acessos da dutra no trevo 
de arujá A pedido dos moradores locais, a CCR No-
vaDutra iniciou a construção de mais três alças de acesso 
no Trevo de Arujá (SP), localizado no km 201 da Via Dutra. 
De acordo com a CCR NovaDutra, a obra está orçada em 
R$ 4,2 milhões. Serão construídas duas alças no sentido 
Arujá-Centro/Rio de Janeiro e Arujá-Bairro/Rio de Janeiro e 
uma saída da Dutra para Arujá, no sentido São Paulo. 

BR-101/RS: pista duplicada nas 
férias de verão A duplicação dos 88,5 quilô-
metros da BR-101 no Rio Grande do Sul estará concluída 
até as férias de verão do próximo ano. A previsão é do 
DNIT. No dia 22/6, foram liberados ao tráfego mais dois 
quilômetros da rodovia duplicada no trecho localizado 
entre os quilômetros 22,7 e 24,7 (município de Três Ca-
choeiras). Com a liberação deste trecho, o Estado totaliza 
45,7 quilômetros da rodovia duplicados.

Caminhões evitam rodoanel à 
noite Com cerca de 16 quilômetros sem sinal de celular 
em uma estrada quase deserta e com pouca iluminação, ca-
minhoneiros com medo de assaltos têm evitado trafegar pelo 
Trecho Sul do Rodoanel à noite. “Quando a carga é considera-
da valiosa, nós estamos proibindo o tráfego à noite pelo Tre-
cho”, diz Cyro Buonavoglia, presidente da Gristec (associação 
de gerenciadoras). A entidade reúne quase cem companhias. 

iluminação de trevo da free Way
A Prefeitura de Gravataí (RS) e a Concessionária da Rodovia 
Osório Porto Alegre (Concepa) firmarão o termo de coope-
ração para a execução de serviços referente ao projeto de 
iluminação no trevo de acesso à rodovia BR-290 (Free Way) 
com a ERS–118. Serão instalados oito postes com quatro 
luminárias em cada, distribuídos ao longo do trecho. 

estradas
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Radar por	Fábio	Rogério	:::	fotos	Divulgação
sugestões	de	filmes?	TWITTER.COM/NABOLEIA

(Imagem Filmes)
A primavera chega a uma cidade do 
interior americano. Mas, misterio-
samente, os moradores tornam-se 
pessoas extremamente agressivas! 
O casal David (Timothy Olyphant) 
e Judy (Radha Mitchell) se vêem 
cercados por seres que só pensam 
em matar.

(Imagem Filmes)
Cientistas e soldados recebem a 
missão de procurar um grupo de 
pesquisadores que se perdeu em 
uma ilha. Chegando ao estranho 
local, descobrem que as armas que 
estavam sendo testadas despertaram 
uma força maligna e poderosa.

(Imagem Filmes)
Quando Jess (Melissa George) parte 
para o alto mar com um grupo de 
amigos a bordo de um veleiro, ela 
tem o pressentimento de que algo 
está errado. Uma tempestade os 
deixa à deriva, e eles recebem uma 
incômoda visita de um outro barco 
abandonado.

dvd...

Cinema...

(Imagem Filmes)
O norte-americano Younger se con-
verte ao islamismo e arma três bom-
bas atômicas em diferentes cidades. 
Apesar de ser facilmente localizado e 
preso, ele não informa onde as bom-
bas estão. É quando entra em cena o 
investigador H (Samuel L. Jackson).

ameaça Terrorista

Triângulo do medo

(Imagem Filmes)
Um vírus transforma quase toda a 
população da Terra em vampiros. 
O cientista Edward Dalton (Ethan 
Hawke), um vampiro que não quer 
se entregar à escuridão e luta para 
manter o lado humano que ainda 
existe dentro de si, tenta encontrar 
uma solução.

2019 – O Ano da Extinção

a epidemia

implacável perseguição 
(Breakdown)
Em 1997, Kurt Russel dá mole 
e deixa sua esposa ser levada 
por um caminhoneiro muito mal 
intencionado. Claro, ele vai em 
busca de sua mulher, o que gera 
uma série de confusões.

ilha das sombras

o Comboio do Terror 
(Maximum Overdrive)
Em 1986, o autor de livros de 
terror Stephen King aventurou-
se no cinema, e dirigiu esta 
horripilante história sobre cami-
nhões que adquirem vida e pas-
sam a caçar seres humanos.

Caminhões na Tela...
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Cursos

Grave no celular

Acesse na Internet

Em certa época da história, Deus achegou-se aos  
egípcios e perguntou:
- Vocês querem um mandamento?

- Qual seria o mandamento?

- Não cometerás adultério.

- Não, obrigado, isso arruinaria nossos finais de semana.

Então Deus perguntou aos assírios:
- Vocês querem um mandamento?

- Qual seria o mandamento?

- Não roubarás.

- Não, obrigado, isso arruinaria nossa economia.

E, assim, Deus foi perguntando a todos os povos, até 
chegar aos judeus:
- Vocês querem um mandamento?

- Quanto custaria?

- É de graça.

- Então, manda dez!

PiadasPiadas
NA BOLÉIANA BOLÉIA

heIN? AhN? 
Pesquisa realizada nos Estados 
Unidos mostra que os homens 
usam em média 1.500 palavras 
por dia, enquanto que as mulhe-
res usam no mínimo 3.000. No 
congresso onde este estudo foi 
apresentado uma mulher levan-
tou-se e disse:

- É lógico que as mulheres falem 
o dobro que os  
homens - explica a cientista 
 
- Nós temos que repetir tudo o 
que dissemos para os homens 
entenderem.

E o apresentador perguntou:
 

- O quê?

O gerente do banco sai da 
sua sala e flagra o caixa 
colocando pacotes de notas 
de R$ 100,00 em sua pasta  
e perguntaindignado:
- O que você está fazendo?
- Nada! - responde o caixa, sem 
ficar nem um pouco nervoso 
- Apenas estou levando um pou-
co de trabalho pra casa!

DefINIções De eterNIDADe
...ouvir uma chave na fechadura 
às 2 da manhã.

...tentar encontrar um erro de R$ 
100,00 no seu extrato bancário.

...esperar pelo resultado de um 
teste de gravidez.

...ouvir um garoto de 6 anos 
contar um filme interessante.

...procurar um local para retor-
nar numa estrada interminável.

...esperar que o sinal fique verde 
depois de avistar um lugar para 
estacionar vazio para lá do cru-
zamento.

Dois amigos se encontram:
- Puxa, quanto tempo? Como vão 
as coisas?
- Eu estou ótimo e você?
- Eu vou ser pai pela primeira 
vez!
- Que legal! Parabéns! E a sua 
mulher está feliz?
- Por enquanto está! Mas, na 
hora que ela souber, vai ficar 
uma fera!
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