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Carta ao Leitor
Qual o melhor
caminhão para
você?
A compra de um veículo comercial é completamente
diferente da aquisição de um veículo de passeio. Na
hora de financiar o pesado, não existe “Esse é mais
bonito” ou “Gosto daquela cor”. O que um caminhoneiro autônomo e um empresário frotista levam em
conta, depois de ver se o preço e financiamento são
viáveis, é se o veículo é forte, robusto e eficiente no
dia-a-dia, e se ele não vai deixá-lo na mão em diferentes aplicações.
Pensando nisso, a Revista Estrada Na Boléia traz novamente um especial sobre caminhões, desta vez daqueles que possuem pesos brutos totais entre 10 e 15
toneladas, os médios. Esse segmento recuperou suas
vendas no mercado interno em 2010. Na comparação
de janeiro a julho deste ano com 2009, o aumento foi
de 48%, com 9.035 unidades comercializadas.
E o forte dos modelos é justamente a diversificação de
aplicação em trabalhos específicos: as carroçarias podem levar desde frigoríficos a tanques de combustível,
ou simplesmente serem de madeira, que levam tudo.
Boa leitura!

CAMINHÕES

por

Fábio Rogério :::

fotos

Divulgação

gostou da matéria? comente no BLOGNB ::: NABOLEIA.COM.BR

MAN Latin America
VW 13.180 Euro III

Alta capacidade para subir rampas, realizar trabalhos na construção civil e no
transporte geral de mercadorias a curta e
média distâncias. O motor é o MWM 6.10
TCA-Euro III, com 6 cilindros em linha,
e entrega 173 cavalos a 2.400 rpm, com
torque de 61 kgfm a 1.700 rpm. A transmissão é Eaton, com 5 marchas à frente
e 1 à ré. O caminhão tem um Peso Bruto
Total (PBT) homologado de 13 toneladas,
e capacidade máxima de tração que vai
de 20.700 a 23.000 quilos. De acordo com
a montadora, teoricamente, a velocidade
máxima é de 96 km/h.
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“Sente-se sozinho? Atrase uma conta”

A aplicação é
você quem escolhe
Com pesos brutos totais entre 10 e 15 toneladas, os caminhões
médios recuperaram suas vendas no mercado interno em 2010. Na
comparação de janeiro a julho deste ano com 2009, o aumento foi
de 48%, com 9.035 unidades comercializadas. O forte do modelo é
a diversificação de aplicação em trabalhos específicos:
as carroçarias podem levar desde frigoríficos a tanques de
combustível, ou simplesmente serem de madeira, que leva tudo.

Mercedes-Benz
VW 15.180 Euro III

O modelo é aqueles para todo tipo de serviço: Pode ser utilizado em trechos urbanos, mistos e rodoviários, cruzando pequenas distâncias interestaduais. O 15.180 é
muito usado por empresas que trabalham
com entregas, apoio (resgate), coleta de
lixo, trabalhos em obras e transporte de
cargas líquidas. O motor é o mesmo do
13.180 (MWM 6.10 TCA-Euro III), e desempenho de 173 cavalos a 2.400 rpm,
com torque de 61 kgfm a 1.700 rpm. A
diferença está no PBT maior, de 14.500
quilos. Com um terceiro eixo, o PBT chega
a 22.000 quilos.

Atego

Os médios da montadora foram desenvolvidos para aplicações urbanas e rodoviárias de curtas a longas distâncias.
O projeto privilegia o conforto dos ocupantes, com cabinas standard, estendida
e leito. Na Fenatran 2009, foi lançada a
versão leito com teto alto. Dependendo
do modelo, o motor eletrônico entrega
de 150 a 279 cv. O Atego pode receber
baú de alumínio, carroçaria aberta de
madeira, furgão frigorífico, sider e carroçarias de bebidas, tanque de combustível e de água, báscula poliguindaste e
baú romeu-e-julieta.

“Sexo é como o vestibular: O importante é entrar ”

Setembro : : 2010
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CAMINHÕES

Agrale
13000 Caçamba

Desenvolvido para operar especialmente
como coletor de lixo e no transporte de
cargas especiais. Disponível nas versões
6x2 e 4x2, o caminhão possui entre-eixos
curto: 3.560 mm (4x2) e 4.784mm (6x2).
Segundo a empresa, esta característica
faz com que não seja necessário encurtar
o chassi para encarroçamentos especiais.
A motorização é feita por um motor MWM
6.10 TCA Euro III (6 cilindros), com potência de 173 cv a 2.400 rpm e torque de
600 Nm de 1.600 a 1.800 rpm.

Ford
Cargo 1517e

Assim como o 1317e, este modelo se
adapta a todo tipo de operação em centros urbanos e trechos rodoviários de curta distância. A montadora destaca que
uma das qualidades do modelo é sua cabine avançada, que oferece excelente visibilidade para as manobras. O motor é o
mesmo do 1317e, mas seu PBT é maior
(14.500 kg frente 13.000 kg), assim como
a Capacidade Máxima de Tração (27.000
kg frente 23.000 kg) e o PBT com 3º eixo
(22.000 kg frente 21.000 kg). Observação: Os pesos serão alterados com inclusão de opcionais.
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pelo
dinheiro,
volto porque
te amo”
“Bebo
porque
sou egoísta,
e gosto
do mundo girando ao meuredor ”
Julho : : 2010
Setembro
: : 2010“Viajo

Cargo 1317e

Caminhão com PBT de 13 toneladas, é ideal para transporte de cargas em cidades e
trechos rodoviários de curta distância. O
banco do motorista vem com suspensão
a ar, e a cabine (sim, a boléia!) tem tratamento termo-acústico que reduz o nível
de ruído em seu interior. Para puxar as
cargas, entra em cena o motor Cummins
Interact 4.0 de 4 cilindros em linha, que
entrega 170 cavalos de potência a 2.500
rpm, e 61,3 kgfm de torque (a 1.500 rpm).
O motor conta com ECM (Módulo de Controle Eletrônico), que monitora velocidade
e solicitações do caminhoneiro.
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“Sente um enorme vazio dentro de você, vá comer, pode ser fome”

“Aceite-me como eu sou que um dia serei como você quer”

Setembro : : 2010
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Estradas
PR: DER inicia
restauração
de via

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

PR: Problemas nos
contratos de pedágio
Os contratos de concessão das rodovias paranaenses estão inválidos
há dez anos. Pelo menos é que diz
uma denúncia feita ao Ministério
Público Federal. Tudo começou em
1998, quando o Estado exigiu judicialmente redução de 50% no valor
do pedágio. As concessionárias se
defenderam pedindo o cumprimento
do contrato. A ação ainda corre na
Justiça.

O acesso a Campina do Simão,
na região Centro-Oeste do
Paraná, está sendo restaurado pelo Departamento de
Estradas de Rodagem. Serão
pavimentados 16,8 quilômetros da via que liga o distrito
de Cerro Verde à PR-364. Cerca de R$ 10,9 milhões serão
investidos na obra, prevista
para terminar em meados de
novembro.

Asfalto em
São José dos Ausentes

Desde 2001,
BH aguarda
Rodoanel

Um dos destinos mais gelados do
Rio Grande do Sul recebeu recentemente um acesso totalmente asfaltado. A inauguração do trecho de
42 quilômetros da rodovia Fronteira
Oeste-Serra (BR-285) trouxe à cidade
de São José dos Ausentes melhores
chances de desenvolvimento da economia, com facilidade para escoar a
produção e receber mais turistas.

O Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes (Dnit) estima que a obra
aliviaria o pesado trânsito no
Anel Rodoviário de Belo Horizonte (MG), por onde trafegam cerca de 130 mil veículos por dia. Mas o projeto
está engavetado desde 2001.
O Anel Viário do Contorno
Norte (Rodoanel) começará na
BR-381, próximo a Ravena, e
passará por seis municípios.

Empresas de
celular prometem

amenizar problema no Rodoanel

A falta do sinal de celular em cerca de 16 km
do Trecho Sul tem causado transtornos para
transportadoras de cargas. Uma das operadoras
já informou que os trechos entre Guarapiranga/
Imigrantes, Itapecerica da Serra, Parelheiros e
Mauá/Ribeirão Pires deverão ter cobertura até
final de setembro deste ano.

Obras na
VRS-858

Oito meses após uma chuva
destruidora, o trecho de 12
quilômetros da pista ainda permanece em estado
precário de conservação. A
estrada é um trecho importante para o escoamento
da safra agrícola da região
de Linha do Rio (SC). O
agricultor Ruben Rutsatz,
62 anos, diz que a rodovia
ainda não apresenta a qualidade esperada pelos produtores rurais.
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BR-316: Trecho no Pará

Dança das cadeiras

Um trecho de 64 quilômetros entre
Belém e Castanhal terá o pavimento recomposto. Além dos serviços de tapa-buracos e selagem de trincas, os bueiros e
sistemas de drenagem da rodovia serão
limpos e recuperados. Haverá limpeza de
pontes, caiação de meios-fios e roçada
da faixa de domínio. Os investimentos
serão de R$ 8,9 milhões.

A Superintendência Regional do Ceará
está sob novo comando. O engenheiro
civil José Abner de Oliveira Filho assumiu a chefia do órgão, antes ocupada
por Guedes Neto. O ex-superintendente
foi excluído após ser preso pela Polícia
Federal junto com suspeitos de integrarem um esquema de desvio de R$ 5
milhões destinados a obras públicas.

será recuperado

Setembro : : 2010 “Passarinho não come pedra porque sabe o bico que tem”

no Dnit do Ceará

OHL e CCR : R$ 5 bi

R$ 2,7 bi se perdem

Duas das principais concessionárias de rodovias farão reformas e
ampliação de sua malha rodoviária
nos próximos anos. A espanhola
OHL pretende injetar mais de R$ 4
bilhões na ampliação, duplicação e
criação de novos trechos em suas
concessões federais. Já a CCR espera investir em melhorias na Nova
Dutra, na Baixada Fluminense.

A estimativa chama a atenção: o Brasil
perde R$ 2,7 bilhões a cada safra com
o derrame de grãos durante o transporte rodoviário. Os grãos também se
perdem por insuficiência da rede de
armazenagem, má conservação das
estradas e inadequação do transporte
utilizado. E 58% das cargas do país são
transportadas por via rodoviária (dado
do Ministério dos Transportes).

Rodovias do
Paraná
no Twitter
As principais informações sobre o

Transnordestina

de investimentos até 2014 com derrame de grãos

tráfego nas vias administradas pela
Ecovia (BR-277, PR-508 e PR-407)
agora podem ser acompanhadas pelo
Twitterm no endereço www.twitter.
com/ecovia. A ferramenta traz em
tempo real as condições de tráfego e
de clima nas rodovias, inclusive nos
finais de semana e feriados.

tem novo trecho no Ceará

Os primeiros 50 km dos três trechos
do projeto a serem concluídos
no Estado devem começar a ser
construídos a partir de setembro.
O trecho liga a cidade de Missão
Velha, a 535 km de Fortaleza, ao
município de Aurora. A ferrovia já
tem 80 km prontos, e faltam 527
km para chegar ao Porto do Pecém.

PR: Problemas nos
contratos de
pedágio
Os contratos de concessão das
rodovias paranaenses estão inválidos há dez anos. Pelo menos
é que diz uma denúncia feita ao
Ministério Público Federal. Tudo
começou em 1998, quando o
Estado exigiu judicialmente
redução de 50% no valor do
pedágio. As concessionárias se
defenderam pedindo o cumprimento do contrato. A ação ainda corre na Justiça.

Safra recorde expõe

infra-estrutura
frágil

Dados do IBGE: A safra de 2010
será a maior da história, alcançando
146 milhões de toneladas, volume
9% superior ao de 2009. Infelizmente, boa parte dessa riqueza vai
se perder por conta da precariedade da infra-estrutura. Boa parte da
produção das regiões Centro-Oeste
Nordeste é embarcada nos portos
de Santos (SP) e Paranaguá (PR), e
viaja cerca de 2 mil km. Durante o
trajeto, cerca de 60 kg da carga de
cada caminhão se perde pelo caminho. Mais de 70% das rodovias utilizadas para o escoamento da carga
são de péssima qualidade.

Alto Giro

Fábio Rogério ::: fotos Divulgação
leia nossas edições no acervo digital www.naboleia.com.br

Úteis...

Contra o excesso de peso
Uma importadora especializada lançou recentemente uma boa solução caseira para
transportadoras: uma balança de solo. O
equipamento pode ser guardado na cabine
do caminhão, e verifica o peso total do veículo ou o peso individual de cada roda ou
eixo. Além de gerar multa, o excesso de
carga aumenta custos com manutenção e
diesel. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias estima que o Brasil
perca em torno de R$ 1,5 bilhão ao ano
com a reforma de estradas desgastadas
pela sobrecarga dos caminhões.

Desemprego cai em 7
regiões metropolitanas

Em julho, a taxa reduziu para
12,4%, segundo a Fundação
Seade e o Dieese. O número
total de desempregados foi
projetado em 2,729 milhões –
66 mil a menos que o resultado
de junho.

Cresce expectativa do
consumidor

Solução contra furto de diesel
Uma multinacional alemã desenvolveu um dispositivo que evita o roubo
de combustível em tanques de caminhões, ônibus e tratores. Projetado
em corpo espiral, o produto funciona
como um bloqueador de mangueira,
dificultando a retirada ilegal do diesel
no tanque.

Radares serão desligados
na Marginal Tietê
O Ministério Público pede à
Prefeitura de São Paulo o desligamento dos aparelhos que
operam na via até que os problemas na sinalização estejam
resolvidos.

Vendas de implementos
rodoviários

Em agosto, as vendas de carroçarias sobre chassis de caminhão caíram 7,38%,
e as de reboques e semirreboques
tiveram queda de 5,88%.

Frase

“Quando se fala em agricultura, foram
criados vários Brasis no Centro-Oeste
e no Mapitoba (referência às fronteiras
no Maranhão, Piauí, Tocantins e oeste
da Bahia). Mas quando se fala em logística, é como se o País tivesse terminado
aqui no Sul e Sudeste”
Elizabeth Chagas, da E.C. Consultoria e
Assessoria em Comércio Internacional
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IN úteis...
Esqui aquático artesanal

Desce

“Sou pobre e feliz. Uma dessas é mentira”

O professor da universidade aeroespacial da Sibéria Nikolai Vasilev, de 57 anos, criou um esqui
aquático utilizando plástico, espuma e varas que parecem rodos. A
invenção foi mostrada em grande
estilo, ao longo do rio Yenisei na
cidade siberiana de Krasnoyarsk.
A tecnologia pode ser facilmente
adaptada.

Um filhote de jacaré americano com 60 centímetros foi
flagrado debaixo de um carro em Nova York (EUA). Uma
multidão chegou a se aglomerar para tirar fotos do réptil. O
fato relembrou a lenda urbana
dos anos 30 que dizia haver
crocodilos assassinos no esgoto de Nova York.

Nova York

O Índice Nacional de Expectativa de julho de 2010 alcançou
116,8 pontos, 1,8 a mais que
junho. Os consumidores acreditam na queda da inflação e na
melhora da própria renda.

Jacaré é visto em

Sobe

por

Onde o diesel é
mais em conta
1 - Goiás: R$ 1,959
2 - DF: R$ 1,975
3 - Minas Gerais: R$ 1,978
4 - Paraná: R$ 1,981
5 - Rio Grande do Norte: R$
1,995

6 - São Paulo: R$ 1,999
7 - Ceará: R$ 2,000
8 - Bahia: R$ 2,003
9 - Tocantins: R$ 2,009
10 – Paraíba: R$ 2,013
Média nacional: R$ 2,090
Fonte: Ticket Car

ANTT regulariza RNTRC

A Agência Nacional de Transportes Terrestres realizou em agosto
uma operação para orientar os transportadores rodoviários de cargas sobre a necessidade de regularização do Registro Nacional.
Duzentos servidores da ANTT em 49 rodovias federais também autuaram casos de ausência do certificado de registro e irregularidades
como registro falso, adulterado ou cancelado. O RNTRC (gratuito) é
obrigatório para o exercício da atividade de Transporte Rodoviário
de Cargas no território nacional.

Cronograma de recadastramento

Homem passa 114 dias

com 40 cobras venenosas

7
8
9
0

Data final do recadastramento
30
31
30
31

Um novo recorde mundial foi
quebrado. O inglês David Jones ficou 114 dias em uma
casa com 40 cobras venenosas na África do Sul. “Muitas pessoas arriscam a vida
escalando o Monte Everest.
Esse é o desafio da minha
vida”, disse. Cada um com
sua mania...

de
de
de
de

setembro de 2010
outubro de 2010
novembro de 2010
dezembro de 2010

Ladrão de calcinha

Final do número do
registro do RNTRC

Câmeras de segurança flagraram um rapaz roubando roupa íntima do um varal de uma
casa no Reino Unido. Lucas
Wicker, de 20 anos, foi pego
com 15 sutiãs e 26 lingeries e
meia-calças. Ele foi condenado a pagar 250 libras para a
vítima e realizar 100 horas de
serviços comunitários.

Alto Giro

Aconteceu...

Mercedes-Benz lança

novo Gigante

A montadora da Estrela realizou o lançamento
do cavalo-mecânico Actros 2546 LS 6x2 para a
imprensa em Agosto, na Usina de Itaipu (PR).
Com o novo veículo, a Mercedes-Benz ampliou
sua linha de pesados para 21 modelos. Além do
2546 LS 6x2, o 2646 LS 6x4 também é equipado
com motor de 456 cv. O Actros tem seu nome
no Guinness Book - em 2008, figurou como o
caminhão de 40 T mais econômico do mundo no
consumo de diesel. As vendas começam agora
em setembro.

Malagrine Estúdio

Banco Randon é

inaugurado
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Pesquisa com 211 executivos brasileiros apontou
que o empresariado tem várias sugestões para
desburocratizar o mercado. Para 31% dos entrevistados, o governo deve aperfeiçoar programas,
ações e processos para eliminar redundâncias e
aumentar a eficiência da gestão; punições mais
rápidas e eficazes aos infratores e menor espaço
à corrupção. E tem mais...

Setembro : : 2010

“Se o mundo fosse bom, o dono morava nele”

... o custo da burocracia

Fim da burocracia e...

Acontece...

Primeiro banco brasileiro ligado a uma fabricante de implementos rodoviários, a empresa vai
oferecer financiamentos a bens de capital como
reboques, semirreboques e outros produtos da
Randon. Com capital inicial de R$ 25 milhões,
os financiamentos serão compostos por repasses do BNDES, Crédito Direto ao Consumidor e
capital de giro. O público-alvo são os clientes da
Randon Implementos.

São grandes os impactos negativos da burocracia nas empresas, que contratam profissionais específicos para manter as atividades
formalizadas. O montante anual gasto pelas
companhias para dar conta de procedimentos exigidos pelo Estado soma, na média,
R$ 263 mil, sendo que 21% direcionam até
R$ 30 mil ao ano.

Responsabilidade civil no Transporte
Autoridades do judiciário se reuniram
em São Paulo em agosto para o VIII
Simpósio de Responsabilidade Civil
no Transporte Rodoviário de Cargas
2010. Houve um debate polêmico sobre os pontos cegos em trechos do
Rodoanel Sul. “As seguradoras proibiram os motoristas de circularem pelo
Anel Viário com o argumento que, em
alguns trechos, não existe a cobertura telefônica. Justamente no momento que o transportador enfrenta
restrições para circular dentro de São
Paulo”, disse Flávio Benatti, presidente da NTC&Logística.

América do Sul
na mira

Garantia Nacional

para Retíficas de Motores
O Conarem (Conselho Nacional de
Retíficas de Motores) criou a rede
nacional de retíficas formada por
150 empresas de todo o País para
dar atendimento com abrangência
nacional. Esse serviço de pós-venda
permite que o caminhão seja atendido de Pelotas (RS) a São Paulo.

Uma empresa norte-americana,
fabricante de caminhões e motores diesel, implantou um grupo
de operações na América do Sul,
dedicado à expansão dos negócios
na região. O objetivo é desenvolver ações com veículos comerciais
e peças de reposição.

Dicas de
DE VIAGEM

Porto Alegre

é
a capital do Rio Grande do
Sul, com 4 milhões de habitantes. O pôr-do-sol no rio
Guaíba é destaque turístico,
bem como os parques Moinhos de Vento e Farroupilha
(onde é comum ver gaúchos
bebendo no chimarrão). No
Guaíba, vale a pena fazer
um passeio de barco. Se
você tiver a chance de ver
um “Grenal”, não perca:
o confronto entre Grêmio
e Internacional é um dos
mais famosos do futebol
brasileiro, e acontece desde
1909.

Fortaleza

é um dos
destinos mais procurados
do Ceará. Atrações como
a micareta Fortal (final de
julho) e um grande parque
aquático reúnem milhares
de turistas. A BR-116, a
mais importante do país,
começa em Fortaleza. Se
estiver a pé, faça um passeio na Avenida Beira Mar,
famosa pela feira de artesanato. A Praia do Futuro tem
várias opções de barracas
de praia.

Dicas de

Restaurantes

Fortaleza

R. Ana Bilhar, 1150, Meireles
(85) 3242-0111

Feira em Chapecó

Diesel continuará caro

Cabana da Negona

Projeção da consultoria Tendências: O diesel brasileiro continuará mais caro que o internacional até o fim de 2011, caso
não haja alterações significativas no mercado de petróleo.
Hoje, o “Custo Brasil” (impostos, taxas) é tão alto que reduz
a competitividade do Brasil com
o resto do mundo.

Sal e Brasa

Av. Abolição, 3500, Meireles
(85) 3261-8888

A Logistique - Feira Internacional
de Logística, Serviços, Transporte
e Comércio Exterior acontece de
26 a 29 de outubro, no parque da
Efapi, em Chapecó (SC). O tema
do evento será a Mobilidade Urbana e os desafios para o setor de
Transporte. A Logistique tem apoio
do Sitran, sindicato das empresas
de transportes de Chapecó.

Porto Alegre
Barranco

Av. Protásio Alves, 1578,
Petrópolis
(51) 3331-6172

Santo Antônio

R. Dr. Timóteo, 465, Floresta
(51) 3222-3130

“23 já falaram mal de mim, só falta você” Setembro : : 2010
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Esporte a Motor

por

Fábio Rogério ::: fotos Divulgação
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leia nossas edições no acervo digital

Sertões 2010

Os pesos pesados do Rally Internacional dos Sertões
foram dominados pelos caminhões Ford F-4000. O caminhão 406 de Marcos Cassol, Rodrigo Mello e Davi Fonseca foi o campeão da 18ª edição da prova, e o trio Vanderlei Cassol/Lelio Carneiro/Henrique Oliveira (também
em um Ford F4000) ficou na segunda colocação. O trio
formado por Ulysses Marinzeck, Cesar Botas e Adriano
Silva (Ford Cargo 1722), foi o campeão entre os caminhões pesados.

Stock Car

O piloto da Eurofarma RC (Chevrolet) conquistou a vitória na Corrida do Milhão, realizada no início de setembro
em Interlagos, válida pela sétima etapa da Stock Car.
O belo trabalho da equipe no pit stop permitiu que ele
assumisse a ponta. Maurício cruzou a linha de chegada
com o tempo de 1h06min06seg.
No mesmo dia, o Autódromo de Interlagos viu outras
duas corridas com muita emoção. Pela Copa Montana
(divisão de acesso da Stock Car), o paranaense Diogo
Pachenki (Nascar Motorsport) garantiu sua primeira vitória na quinta etapa da temporada. Ele completou as
23 voltas no circuito paulista com o tempo de 40min38seg772. A primeira competição foi a quarta etapa do
Mini Challenge, que teve como vencedor, de ponta a
ponta, Cláudio Dahruj. No Mini, as maiores disputas ficam no pelotão intermediário, com troca de posições a
todo momento.

Roberval Andrade
vence em Londrina

O piloto paulista levou a 6ª etapa do Campeonato Sulamericano e Brasileiro de Fórmula Truck no Autódromo Internacional Ayrton Senna, no Paraná. E não foi uma vitória fácil:
Roberval passou momentos dramáticos nas últimas voltas,
quando seu Scania começou a mostrar uma fumaça ao redor de todo o sistema de propulsão. A próxima etapa é em
Buenos Aires, na Argentina, em 19 de setembro.
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Outros
destaques do

Mercedes-Benz lança
Actros 2546 LS 6×2

Em um evento que mostrou
que a palavra gigante está em
todos os detalhes, a MercedesBenz realizou o lançamento do
cavalo-mecânico Actros 2546
LS 6x2 para a Imprensa.

mil multas na Marginal
Tietê serão revistas

Vendas em alta de caminhões
geram falta de pneus

Um fabricante do Paraná tem quase 50 semirreboques, bitrens e outros implementos rodoviários parados no pátio por falta de pneus para equipá-los. E a situação se repete em outros Estados. Segundo as empresas do setor, as fabricantes
de pneus para transporte de carga não estariam conseguindo acompanhar a forte
recuperação das vendas de caminhões.

Multas a caminhão na Marginal
Pinheiros começam em setembro

No último dia 2 de setembro, a Companhia de
Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo
passou a multar caminhões na Marginal e nas
avenidas dos Bandeirantes, Jornalista Roberto
Marinho e Afonso Taunay entre às 5 horas e às
21 horas.

Mato Grosso: O frete
mais caro do Brasil

O preço subiu e o produto
anda em falta. O aumento
da venda de veículos e do
preço da borracha (que triplicou no mercado internacional) são apontados como
causas do fato.

Roubo de cargas é
intenso na Régis

A rodovia Régis Bittencourt,
que liga a Capital São Paulo
ao Sul do País, registrou quase uma ocorrência por dia de
roubo de cargas no primeiro
semestre deste ano.

Diesel limpo
somente em 2013

A Petrobras está investindo R$
6 bilhões para lançar o diesel
com teor reduzido de enxofre.
A meta é diminuir a concentração da substância tóxica
até o começo de 2013.

Cobrança em pedágio
da Fernão Dias

ANTT vistoria
28.400 caminhões

Multa para quem dirige
falando ao celular

A Câmara analisa o Projeto de Lei 7471/10, que
muda de média para gravíssima o tipo de infração
cometida pelo motorista que dirige utilizando um
aparelho celular. Com a alteração, o valor da multa
hoje passaria de R$ 85,13 para R$ 191,54. O autor
do projeto é o deputado Carlos Bezerra (PMDB-MT).
Setembro : : 2010

Preço de pneu sobe três
vezes mais que inflação

As péssimas condições das rodovias levam o
Estado do Mato Grosso a ter o frete mais caro do
País. Cerca de 70% da safra é movimentada por
caminhões a um custo de R$ 230 a tonelada de
soja – considerando o embarque de 10,1 milhões
de toneladas do produto somente em 2009.

A nova praça de pedágio fica no km 65,7 no
sentido Belo Horizonte e no km 66,7, sentido São
Paulo. A cobrança começou no dia 1/9. Caminhão
leve, ônibus, caminhão-trator e furgão, R$ 2,20.
O valor mais caro, R$ 6,60, será de caminhão com
reboque e caminhão-trator com semi-reboque.

18

Devido a falhas na sinalização da Marginal Tietê, o DSV
(Departamento de Operação
do Sistema Viário) informou
que multas terão que ser revisadas.

“Motorista é igual cachorro: atende por assobio”

A agência realizou em agosto
a Operação Comando Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).
Foi verificado o porte de documentação obrigatória para
transporte.

Restrição a caminhões deve
dobrar custo do frete

São Paulo restringiu a circulação de caminhões em três
na Marginal Pinheiros, Av. dos
Bandeirantes e Av. Roberto Marinho, que só poderão receber
entregas por meio de VUCs

Mais, mais do
Na seleção de setembro, convocamos a apresentadora de TV
que levou uma “senhora” bolada
enquanto transmitia dentro de um
campo de futebol, um repórter que
é surpreendido com um caminhão
quebrando ao meio, buracos do
Brasil e o transporte de uma peça
gigante. Veja na Internet!

twitter.com/naboleia
Veja o que está rolando

1-

Restrição a caminhões deve dobrar custo do frete

2- São Paulo fecha cerco aos pesa-

dos

3-

Projeto quer facilitar cobrança automática de pedágio

4-

Fim do rodízio par e ímpar do VUC
em São Paulo

1

2

Palavras-chaves dos
vídeos

1-

Apresentadora de TV da Alemanha leva bolada de holandês
A falta de pontaria do zagueiro custou
uma bela bolada na cabeça da repórter
Jessica Kastrop.

3

2- Caminhão quebrando ao meio

Sem querer, reportagem flagra um caminhão quebrando ao meio.

dicas via web

redacao.na.boleia

3- Peça gigante na BR-277

Todos os detalhes da difícil tarefa logística que envolve o transporte de grandes
volumes.

4

4- Buraqueira desse meu Brasil

Precisa dizer mais? Cenas do cotidiano do
estradeiro brasileiro: estradas ruins.

Para não esquecer

Alguns assuntos da última edição:

1-

Ágeis no trânsito das grandes cidades
e nas curtas distâncias rodoviárias, os caminhões leves e semileves são a porta de entrada de muitos motoristas profissionais. Alguns
modelos esbanjam tecnologia, potência e torque ao encarar o dia-a-dia.

2-

Com extensão de 170 metros, o Viaduto Cidade de Guarulhos entrou em operação
no início de julho. A construção utiliza cabos
de aço (estais) para sustentação. O viaduto
funcionará como outra opção de entrada,
dividindo melhor o fluxo de veículos.

3-

A Chana Star, minivan de 9 lugares,
será uma das atrações do Salão do Automóvel 2010. Equipada com motor 1.3 litro
de 81 cavalos de potência, tem 4.390 mm
de comprimento, 1.655 mm de largura e
1.935 mm de altura.

DE

GRAÇA

Leia estas e outras reportagens no
nosso site

www.naboleia.com.br

“Lagoa que tem piranha jacaré nada de costas” Setembro : : 2010
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Levou tiro e só descobriu a bala
10 dias depois

Um caminhoneiro de Salto (SP)
passou mais de uma semana sem saber que tinha uma
bala alojada no ombro após ser baleado na cabeça durante
um assalto em Belém (PA). O tiro bateu em uma estrutura
óssea ao lado do ouvido esquerdo, passou entre a coluna
e o esôfago e acabou se alojando no ombro direito, sem
atingir veias ou artérias.

Telefonema do além

A família de Deepak Bhattacharya recebeu uma ligação
durante o funeral do indiano: o próprio Deepak telefonou
para a filha, muito indignado, querendo saber por que seria
cremado em poucas horas. Ele descobriu que havia morrido
ao ler o obituário do jornal local. O cunhado dele, dias antes,
reconheceu um corpo que pensava ser de Deepak.

Polícia investiga seqüestro de
pingüim

O pingüim Mick foi capturado do zoológico
de Dublin, Irlanda, e encontrado pouco tempo depois pelas
ruas da cidade. A polícia abriu um inquérito para investigar o
seqüestro e a primeira testemunha a depor foi o motorista de
táxi que levou os bandidos. Segundo ele, os seqüestradores
estavam com o pingüim escondido em uma mochila.

Pomba é acusada de espionagem

Na fronteira entre Índia e Paquistão, autoridades do
primeiro país “prenderam” uma pomba acusada de espionagem. A ave suspeita tinha um anel em torno de um dos
pés, com um número de telefone e endereço paquistaneses pintados em vermelho. Indianos e paquistaneses estão
em guerra há 60 anos.

Congestionamento na China: Ninguém sabe, ninguém viu!
Mês passado,
um engarrafamento em uma estrada do norte da
China havia alcançado a marca de 10 dias por conta
de interdições para o andamento de obras. Eram
cerca de 100 km, carros e caminhões que avançavam, em média, 1 km por dia. Porém, quando repórteres franceses foram ao local para ver de perto, o
congestionamento, estranhamente, sumiu.

Homem põe bebê no freezer para
baixar febre

Derrick Hardy ficou tomando conta
da filha de 10 meses de sua namorada. A nenê ficou com
febre, e Hardy teve a incrível idéia de colocá-la no freezer,
espremida em meio a pacotes de gelo e hambúrguer. Ele
admitiu à polícia que “não leva o menor jeito para cuidar de
crianças”. A mãe da menina perdeu a guarda da criança.

“Não se pode chamar a mulher de bem, senão o banco toma” Setembro : : 2010
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Curtas
Ar condicionado para trabalhar

As altas temperaturas incomodam na hora de trabalhar e
na hora de dormir. Por isso, as montadoras desenvolvem
soluções que melhoram até o sono do caminhoneiro. Um
exemplo é o ar condicionado noturno do modelo Actros,
que funciona de forma independente, por até 8 horas, com
o motor do caminhão desligado (sem consumo de diesel).

Ganhou na loteria e quer voltar a
ser lixeiro

O britânico Michael Carroll ganhou 9,7
milhões de libras (quase 26 milhões de reais) na loteria
quando tinha 19 anos. O que ele fez? Torrou tudo com
drogas, festas, viagens e prostitutas. Oito anos depois,
decidiu voltar ao emprego que tinha: lixeiro. Mas a empresa não o aceitou de volta, pois em 9 anos de serviço,
ele cometeu mais de 40 infrações.

Fugitivo manda foto atualizada
para jornal

Vaidade não tem limite! O britânico Matthew Maynard é procurado pela polícia por
roubo. Certo dia, ele ficou irritado ao ver sua foto
publicada em um jornal local. Tudo porque a imagem estava muito desatualizada. Sem pensar muito,
enviou uma foto em que aparece em frente a uma
viatura da polícia.

Contra desejos sexuais, arame
farpado!

A britânica Sarah Cassidy, de 43 anos, usa
um cilício na coxa. O que é isso? É um objeto usado sobre
a pele para mortificação e penitência. Solteira e sem filhos,
ela não bebe, abomina drogas e nunca teve relações sexuais. E para continuar virgem, colocou o cilício em sua coxa
durante duas horas por dia para inibir qualquer vontade.

Roubo de Carga: Operação
apreende 500 T de aço

A Polícia Civil
do Paraná apreendeu 500 toneladas de aço em Minas
Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina no mês passado. A operação Falcão Peregrino, coordenada pelo Cope
(Centro de Operações Policiais Especiais), foi em cima de
grupos que atuam no roubo, desvio e receptação de chapas de aço, vergalhões para construção e bobinas de aço.

Que calor é esse?

Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e principalmente
São Paulo estão passando pelo inverno mais quente. Pior do
que o calor é a baixa umidade do ar, que causa secura na
garganta e nos olhos e problemas respiratórios. Para se prevenir, beba muita água, tente fazer uma alimentação leve e
use protetor solar, roupas leves, além de bonés e chapéus.
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Você sabia?

A Iveco é parte do Grupo Fiat, o maior grupo industrial
da Itália e o 10º maior grupo automotivo do mundo, cujo
faturamento anual é de 88 bilhões de dólares. Ela tem 33
fábricas em 19 países como Itália, Alemanha, França, Espanha, Áustria, República Tcheca, Hungria, Rússia, Sérvia,
China, Austrália, Etiópia, Turquia e Líbia.

R$ 40 mil para fazer boneca inflável da ex-esposa

Um empresário de 50
anos gastou 15 mil libras (R$ 40,4 mil) para criar uma
boneca inflável da ex-namorada depois que ela o abandonou, segundo o jornal “The Sun”. O ex-marido levou
várias fotos da mulher para que o fabricante de brinquedos fizesse a boneca, com uma interessante observação:
“Eu quero igual, mas com peitos maiores”, teria dito.

Acidentes com animais peçonhentos crescem no Brasil

O Ministério
da Saúde revelou que, nos últimos 6 anos, o número de acidentes com animais peçonhentos cresceu 32,7%, em todo o
Brasil. Em 2003, foram 68.219 notificações, contra 90.558,
em 2009. Os escorpiões lideraram o ranking, com 45.721
acidentes, seguido pelas serpentes, com 22.763. Aranhas e
lagartas, 18.687 e 3.387 notificações, respectivamente.

Ladrão fica 7 horas preso em tubulação de ar

Um ladrão de 23 anos foi preso
nos EUA depois que foi encontrado entalado em uma
tubulação de ar de um restaurante. O homem ficou
quase sete horas preso. Uma funcionária avisou a polícia
depois que ela entrou no restaurante às 4h47 e ouviu
alguém gritando por socorro.

Stripper recebia seguro por
invalidez

A americana Christina Gamble, de 43
anos, é acusada de receber ilegalmente um seguro
por invalidez depois que foi flagrada pela seguradora
trabalhando como stripper. A mulher teria alegado
que machucou as costas enquanto trabalhava de garçonete em 2007 e, por causa da lesão, não poderia
mais trabalhar.

Bomba na Van!

Policiais civis de São Paulo apreenderam em São Paulo no
Jaçanã, zona norte da Capital, cerca de 1,5 tonelada de
explosivos roubados. Estava tudo dentro de uma Sprinter. O condutor fugiu ao avistar a viatura, o que chamou
a atenção dos policiais, que acompanharam o veículo e
chegaram ao produto roubado.
“Longe de você tudo é saudade ”

Setembro : : 2010

23

NB

Classificados
o seu guia de bons negócios

Curtas
Redução para autopeças importadas

O Brasil terá uma lista de exceções para autopeças não
produzidas na região. Esses produtos terão o Imposto de
Importação reduzido. O ministro Miguel Jorge destacou que a
redução gradual de 40% nas tarifas de importação de autopeças (ação que termina em meados do ano que vem) tem
como objetivo ajudar as empresas nacionais a se fortalecerem.

Ressaca cara

Essa dói no bolso só de ler... James Haggerty está sendo
processado nos EUA por ter perdido uma pintura do artista
Jean Baptiste Camille Corot, avaliada em US$ 1,35 milhão
(R$ 2,37 milhões). O motivo: Ele teria perdido a obra após
tomar um porre em um hotel. Ele simplesmente deixou o
quadro em algum lugar do qual não se lembra.

Atleta faz seguro de US$ 1 milhão para o cabelo

Troy Polamalu, garoto propaganda de um xampu anti-caspa há dois anos, ganhou
um seguro de US$ 1 milhão (R$ 1,76 milhão) para seu
cabelo. Polamalu, de 29 anos, disse que não corta suas
madeixas desde 2000. A Procter & Gamble destacou que
fez uma apólice de seguro para proteger a cabeleira do
atleta, que disputa jogos de futebol americano.

Mulher é presa 106 vezes

Betty Lou Harris, uma norte-americana de 40 anos, foi
presa no mês passado pela 106ª vez. No último caso, a
mulher foi detida por prostituição. Ela foi levada para a
cadeia depois de oferecer sexo a um policial que passava
perto de sua residência. Bem, dá pra entender porque
foram mais de 100 prisões...

Homem invade casa, liga para polícia e pede um abraço

Mark Eskelsen foi
preso após invadir uma casa no Oregon (EUA) e ligar para o
serviço de emergência da polícia para pedir toalhas, chocolate
quente e um abraço. “Eu só preciso de um abraço e uma xícara de chocolate quente com marshmallow”, teria dito à policia.
Eskelsen foi encontrado nu em uma banheira de água quente.

Quando o FNM começou

A construção da Fábrica Nacional de Motores (FNM)
começou em 1940, com Getúlio Vargas. Era a época da II Guerra Mundial, e em troca da utilização
de bases militares na Região Nordeste, o governo
norte-americano deu incentivos financeiros e assistência técnica para a construção tanto da FNM como
da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).
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R$ 5,5 bi para corrigir falhas em
peças

A indústria de autopeças no Brasil gastou 7,3%
do faturamento de 2009 (R$ 5,5 bilhões) para corrigir falhas
nos produtos. O dinheiro é usado para corrigir problemas no
projeto e na fabricação dos itens, de acordo com estudo do
Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores).

Você está solteiro?

Rosemaris Chanie, de 50 anos, já se casou oito vezes. Em
entrevista a um jornal inglês, afirmou que ainda acredita em
casamentos. “Sou viciada em casamento. Gosto da idéia de
estar segura com um homem para o resto de minha vida. O
momento mais importante da minha vida é quando atravesso o corredor da igreja”, contou.

Homem de 65 anos cruza mar em
banheira

O aposentado britânico Mervyn Kinkead,
de 65 anos, cruzou o mar da Irlanda em uma banheira.
Ele partiu de Donaghadee, na Irlanda do Norte, e navegou até Portpatrick, na Escócia. A viagem de 35 quilômetros foi feita a uma velocidade de pouco menos de
5 km/h. Mervyn Kinkead completou a distância em oito
horas. Que bom pra ele, não é?

Cuidado, avião!

Uma peça de um avião da FAB foi encontrada em uma
rua no centro de Cachoeirinha (RS). Em nota, a FAB informou que o canopy (peça que cobre a cabine) de uma
aeronave se desprendeu em vôo logo após decolar da
Base Aérea de Canoas (RS). O piloto retornou e pousou
em segurança. Não houve feridos.

Hambúrguer, cerveja e pornôs

Uma dupla de empresários foi presa na Inglaterra por
oferecer um DVD pornô na compra de um hambúrguer e
uma cerveja. Os comerciantes estacionavam sua van na
frente de clubes e bares e vendiam os “combos”. A cada
5 libras, algo como R$ 13, o cliente levava para casa um
DVD pornô como brinde.

Mulher encontra cobra de 3m na
varanda de casa

Uma mulher levou um
susto após encontrar uma píton de cerca de três
metros de comprimento na varanda de sua casa no
Arkansas (EUA). Após a história ser divulgada, Jesse
Blanchard, dono do animal, ligou para a polícia para
recuperar o réptil, que tinha fugido de sua casa há
quase um mês.
“Se homem fosse dinheiro, baixinho seria troco”

Setembro : : 2010
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DVD...

Cinema...
Todo Poderoso: O Filme – 100 Anos de Timão
O filme conta em 100 minutos a
saga do time paulista, e resgata
imagens de arquivo, datadas de
1929, além de cenas das décadas
de 40 e 50, como a excursão do
Corinthians pela Suécia, em 1952,
e jogos do trio Cláudio, Luizinho e
Baltazar. O DVD ainda traz mais
100 minutos de extras. (Fox Home

Solomon Kane
O Caçador de Demônios

Entertainment)

Clint Eastwood
A Fox Home lança uma coleção
de três filmes em DVD do famoso
ator e cineasta. A novidade do box
é o título “Por um punhado de dólares”, de 1964, que nunca foi lançado no formato de DVD. Completam a coleção: “Três Homens em
Conflito”, de 1966, e “Por uns dólares a mais”, de 1965. (Fox Home

Entertainment)

Traz a história de um homem que vagueia pelo mundo sem nenhum objetivo aparente, além de vencer o mal
em todas as suas formas. Armado de
suas pistolas, Kane e seus homens libertam sua sede de sangue enquanto
lutam, em nome da Inglaterra, batalhas em todos os continentes. (Paris
Filmes)

The Runaways
Garotas do Rock

Simpsons
A 13ª temporada da família mais
maluca do mundo chegou ao Brasil. A série animada de maior duração da televisão é exibida em mais
de 60 países. Com 22 episódios,
a nova temporada inclui episódios
como o que a família vem para o
Brasil, e outro onde Homer é atacado por corvos e lhe é prescrito
maconha medicinal. (Fox Home En-

tertainment)

Música...

Grupo Funk Sex
Alexandre Frota (sim, ele mesmo)
é o DJ e fará participações especiais com o grupo, que tem shows
por todo o Brasil. O grupo é formado por Frota (DJ), Jack Sant’Ana
(Musa da Torcida Jovem do Flamengo e Empresária), Aghata Marcela
(Secretária), Cris Pereira (Modelo)
e Vanessa Martinelli (Estudante de
Educação Física).
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Inspirado em fatos reais, conta as experiências de uma estrela do rock e
passa um grande alerta anti-drogas
para os adolescentes. O filme centrase na formação da banda “The Runaways”, que fez muito sucesso como
uma das principais bandas de rock
formadas por mulheres. (Paris Filmes)

Piadas

NA BOLÉIA

Duas amigas
Duas amigas casadas, totalmente bêbadas, sentiram uma vontade irresistível de fazer xixi. Apavoradas e sem alternativa, param o carro e decidem se aliviar no cemitério. A primeira se aliviou, e se lembrou de que
não tinha nada para se secar. Pegou a calcinha, secou-se e jogou-a fora.

Grave no celular

A segunda, que também não tinha nada
para se secar, pensou:
- Eu não vou jogar fora esta calcinha caríssima e linda.

Dersa - 0800 055 55 10
Nova Dutra - 0800 017 3536
Autoban – 0800 555550
Ecovias – 0800 19 78 78
Autovias – 0800 707 9000
Polícia Rodoviária Federal – 191
Polícia Rodoviária de SP – 198
Corpo de Bombeiros – 193
Defesa Civil – 199
Disque Denúncia – 181

Pegou a fita de uma coroa de flores que estava em cima de um túmulo e colocou por
dentro para não molhar a calcinha.
No dia seguinte um dos maridos ligou pro
outro e disse:

Cursos

- A minha mulher chegou ontem em casa bêbada e sem calcinha... Terminei o casamento.

02/10 - Desenvolvimento de Competências para Lideranças

- Você tem sorte, a minha chegou em casa
com uma faixa presa na saia onde estava escrito: “Jamais te esqueceremos! Vagner, Moisés, Renato e toda a turma da faculdade”.

02/10 - O ISS e o ICMS no Transporte de Carga (Incluindo Lei
Complementar 116-ISS)
04/10 - Avaliação de Desempenho
uma Ferramenta Eficaz - Valorizando o Potencial dos Colaboradores

três Bêbados
Três bêbados, bebendo ao lado de um morro, fazem um sorteio para
decidir quem iria subir a ladeira para comprar mais cachaça. O sorteado sobe e coloca a garrafa no bolso traseiro da calça. Quando está
descendo, escorrega e sai rolando. Quando finalmente ele pára, sente
aquele frio nos fundos da calça e diz:
- DEUS QUEIRA QUE SEJA SANGUE!

TÔ OUVINDO TUDO!

fOI eNGANO!

O velho conde chega a sua
mansão e é recebido pelo mordomo, que, respeitoso, abrelhe a porta e, de cabeça abaixada, o saúda:
- Entre, seu F%$%$ de uma grande P*#%...! De onde é que a
p%$%... do conde vem com essa
cara de v*#%... velho?
E o Conde, sorridente, lhe responde:
- Acabo de comprar um aparelho
auditivo!

Uma mulher MARAVILHOSA
bate na porta do vizinho e vai
logo falando:
- Escuta, mudei há pouco e estou com uma vontade louca
de me divertir, de me embebedar, de curtir a noite toda...
Você está ocupado esta noite?
- CLARO QUE NÃO!!!
- Então... Você poderia ficar com o
meu cachorro?

08/10 Planejamento Tributário no
Transporte de Cargas e na Logística
- Como Reduzir sua Carga Tributária
15/10 - Apuração de Custos Operacionais no TRC e Formação de
Frete - Identificação e Análise da
Apuração de Custos
16/10 - Como Organizar seu Almoxarifado
16/10 - Gestão e Manutenção de
Frota
23/10 - Avançado de Seguros
Destinados ao TRC e Logística em
Viagem Nacional
23/10 - Estratégias para Logística
de Transportes e Distribuição

Informações: Setcesp
(11) 2632-1000

“Pobre é igaul pneu: quanto mais trabalha mais liso”

Setembro:: 2010
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