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Por um futuro
melhor
Nos próximos anos, a “bola da vez” das montadoras,
provavelmente, será a venda de caminhões pesados.
E não pense que é para exportação... Dados de mercado indicam que o nosso País será um grande consumidor dos veículos desse segmento. Em 2009, para
algumas empresas, as vendas brasileiras ficaram à
frente das realizadas na Europa e Estados Unidos.
Apesar da urgente necessidade de melhorias nas estradas, pouco a pouco é possível encontrar melhoras.
A última pesquisa da CNT mostrou que, na avaliação
do pavimento das estradas, aumentou a quantidade
de boas e ótimas. Em 2009, 38.5% das rodovias (ou
34.459 km) estavam ótimas. Em 2010, o índice foi
para 44,5% (40.471 km).
Mesmo assim, é preciso melhorar muito mais, pois se
o Brasil quiser ser uma economia de peso, não pode
fechar os olhos para a perda de produtividade que as
estradas ruins geram. Os buracos que os caminhoneiros autônomos e transportadoras enfrentam diariamente reduzem a velocidade em 8,5 km/h. Quando
o pavimento está totalmente destruído, a velocidade
cai a 31,8 km/h. E agora, mais do que nunca, o nosso País não pode parar.
Boa leitura!
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A hora e a vez dos Pesados
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“Coração de bêbado não bate, balança.”
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2011 PROMETE...

D

ados de mercado mostram que o Brasil é o
grande mercado das montadoras de caminhões pesados. As últimas informações da
Scania mostram que o nosso País conquistou em
2009 a liderança mundial na comercialização de veículos da empresa sueca. O Brasil ficou a frente de
Inglaterra e Estados Unidos, com a venda de 8.324
unidades. Grãos, carga industrial e transporte de
líquidos foram os segmentos que mais adquiriram
os modelos pesados.

BNDES, estimularam um aumento de 36% nos financiamentos de caminhões logo no início do ano.
Empresas como a MAN Latin America aumentaram turnos para dar conta da demanda. “A economia brasileira está num caminho de crescimento
estável. O mercado de caminhões também é suportado pelo impacto avançado da norma de emissão
Euro V, que entra em vigor em 2012” explicou Roberto Cortes, presidente da montadora.

Programas como o Procaminhoneiro e o PSI (Programa de Sustentação do Investimento), ambos do

Por tudo isso, a Revista Estrada Na Boléia faz uma
seleção especial com os principais veículos pesados
disponíveis no País.

MAN Latin America

Volvo

O veículo é o primeiro cavalo mecânico com tração
6x4 da linha Constellation 370. Tem nova suspensão
traseira metálica com molas parabólicas e amortecedores hidráulicos de dupla ação. A configuração
garante mais conforto ao motorista nas operações.
O veículo conta com eixos traseiros trativos Meritor
MD/MR 25-168 conjugados e bloqueio diferencial
e interdiferencial, que asseguram tração total nos
quatro pontos de contato com o solo. O motor VW
NGD 370, oferece 367 cavalos a 2000 rpm.

O FH tem uma série de opcionais modernos de segurança. São eles: o ESP (Electronic Stability Program),
que reduz a possibilidade de derrapagem e capotagem
em curvas; o ACC, mecanismo que auxilia o motorista
a manter o caminhão a uma distância constante e segura do veículo que se encontra à frente; e o LKS (Lane
Keeping System), que alerta o motorista o veículo saia
da faixa de rodagem em virtude de um descuido ou
desatenção. Pode utilizar motores de 400, 440, 480 e
520 cavalos, nas configurações 4x2, 6x2 e 6x4.

VW Constellation 26.370

FH

Mercedes-Benz
Axor

A linha oferece amplas possibilidades de
configuração do caminhão. Além de três
opções de cabina (leito teto alto, leito teto
baixo e cabina estendida), estão disponíveis itens como ar condicionado, climatizador, freio-motor Top Brake, freio-motor
Turbo Brake, freios a disco, freios ABS, retarder, limitador e alarme de velocidade,
volante regulável e sistema elétrico nos
vidros e nas portas. O computador de bordo contém planejamento da manutenção
do veículo, indicação de consumo de combustível e diagnose de falha.

“Vim ao mundo a passeio. ”
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CAMINHÕES

Scania
R470

A série topo de linha R tem opções como cabineleito, com uma ou duas camas, e piso semi-plano.
As opções de motor na série R passam pelos quatro
motores de seis cilindros em linha, de 380 a 470 cv,
até o lendário motor V8 da Scania, com potência de
500 e 580 cv (estes somente para a série R). Opções
importantes: sistema de freio auxiliar Retarder, que
pode reduzir o uso do freio em até 75%, e sistema
de troca automatizada de marchas Opticruise, que
libera o motorista da troca de marchas, reduzindo o
desgaste da transmissão.

Iveco
Cavallino

Homologado para até 45 toneladas de PBTC (Peso
Bruto Total Combinado), o modelo pode tracionar
dentro da lei da balança em três configurações:
um semirreboque de 3 eixos convencionais; um
semirreboque de 3 eixos, com um deles distanciado e um semirreboque com os três eixos
distanciados. Ele é ideal para rotas de curtas e
médias distâncias e cargas de variado peso específico. O motor Cursor 8 tem 7,8 litros, injeção
eletrônica, turbo e intercooler, e desenvolve 320
cv a 2.400 rpm.

CONFORTO & POTÊNCIA
Confira os interiores desses brutos

Scania

R470
06
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Ford
Cargo 6332e

Equipado com motor Cummins ISC de 320 cv, possui
capacidade de tração de 63 toneladas, podendo operar em aplicações do tipo canavieiro, madeireiro, mineração e construção pesada. A cabine avançada oferece itens como ar condicionado, banco de motorista
com múltipla regulagem, painel traseiro com rede
porta-objetos e vidros verdes. O caminhão também
conta com sistema de diagnóstico de falha, comandado por ECM, e indica possíveis falhas no motor por
meio do recurso de “piscadas” da luz de advertência
em 26 indicadores.

Mercedes-Benz

Axor 2544
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“Não bebo acetona porque tira o esmalte dos dentes”
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“Se correr o guarda multa, se parar o banco toma.”
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Pesquisa analisa
condições das
rodovias

por

Rodovia dos Metalúrgicos
será duplicada

A Confederação Nacional do
Transporte divulgou os resultados da Pesquisa de Rodovias
2010. Os quesitos analisados
foram: conservação da pavimentação, geometria e sinalização de 90.945 km. A pesquisa revelou que 14,7% das
rodovias estão classificadas
como ótimas, 26,5% como
boas, 33,4% como regulares.
Já 17,4% foram consideradas
ruins e 8% péssimas.

google

DNIT aprova

União investirá
R$ 17 bi
em estradas

Após a divulgação da Pesquisa
de Rodovias 2010, foi constatado que o maior problema
das rodovias federais é a
geometria das vias. Foram
avaliadas as pistas simples
e duplas, com terceira faixa,
acostamentos e a conservação
de pontes e viadutos. O investimento total está previsto
para 2011, sendo que R$ 5
bilhões serão para manutenção de vias.

DNIT concorda
com pesquisa da
CNT
Segundo a União, o levantamento da Confederação
Nacional do Transporte está
de acordo com a realidade
da malha viária atual. O
diretor-geral do DNIT, Luiz
Antonio Pagot, comentou
que o órgão chega a investir cerca de R$ 1,5 milhão
por km para restauração
de pistas. O Ministério dos
Transportes possui dois
programas que investem R$
250 mil em 32 mil km.

10
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A Superintendência dos Serviços
Rodoviários do Rio de Janeiro planeja duplicar a rodovia municipal dos
Metalúrgicos, localizada em Volta
Redonda (RJ). A decisão foi tomada
após concluírem as obras da Rodovia
do Contorno, desafogando a região
central da cidade, mas sobrecarregando quem utiliza a Metalúrgicos
para entrar nos bairros Vila Rica e
Jd. Belvedere.

revitalização da BR-469

No último dia 17, o DNIT assinou uma
ordem de serviço para as obras de
restauração da BR-469, em Foz do Iguaçu (PR). As obras serão realizadas
entre o trecho de 8,7 km da rodovia e
o acesso à Ponte Tancredo Neves (km
12,7) e o Portal do Parque Nacional
do Iguaçu. O investimento custou R$
6,8 milhões.

Justiça responsabiliza SP-075: aplicação de

engenheiros

Micro-Asfalto

Novos radares são

Concessionárias deverão

Os aparelhos “dedos-duros”
começaram a funcionar em 48
pontos das estradas paulistas. Em
apenas quatro segundos é possível
identificar se o carro está com o
pagamento do IPVA em dia. Os radares possuem um Reconhecimento
Ótico de Caracteres, que identifica
letras e números em instantes.

As concessionárias que atuam em rodovias federais no Rio de Janeiro têm
até 1° de dezembro para se adequar
a nova medida que exige a emissão
de cupom fiscal, no caso de pagamentos do pedágio. Atualmente é impresso somente um recibo de pagamento,
que não possui valor fiscal, o que
pode gerar alguns erros de cálculos.

Você se lembra? Dois engenheiros da
empresa Rodoanel Sul 5 Engenharia
foram responsabilizados pela Justiça
pelo acidente no quilômetro 279
da Rodovia Régis Bittencourt, que
deixou três feridos e praticamente
destruiu três veículos.

instalados em São Paulo

A Rodovia Senador José Ermírio
Moraes recebeu, no dia 18 de setembro, a aplicação de Micro-Asfalto
entre os quilômetros 11 e 13, no
sentido Itu/Campinas. A responsável
pelas obras foi a concessionária que
administra a via, a CCR ViaOeste.

emitir nota fiscal

“Feliz foi o Adão que não teve sobra.”

8/10/2010 15:49:28

BR-122: Motoristas

reclamam

A rodovia federal é alvo de reclamações dos carreteiros, que
têm na ponta da língua a mesma
reclamação: o péssimo estado de
conservação da via. A BR é a principal ligação entre a região Oeste
da Bahia e os Estados de Minas
Gerais, São Paulo e Paraná.

Pior índice de mortes

em 2009

O DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes) anunciou
que o ano passado registrou o maior
número de mortes dos últimos 12 anos
em BRs. Segundo os dados apresentados, por dia morreram em média 20
pessoas nas estradas. Ao total, foram
7.383 vítimas fatais.

Tráfego restrito Trechos da BR-429
em trecho da MG-164

Carregados ou não, caminhões estão
proibidos de trafegar no trecho da
MG-164 que dá acesso à Itapecerica, em Minas Gerais. A medida foi
adotada após um acidente envolvendo um caminhão que transportava
13 toneladas de calcário. O veículo
perdeu o freio e invadiu uma casa
próxima a rodovia.

recebem asfalto

Estão marcadas para o final de outubro
as obras de pavimentação do entroncamento da BR-364 até 15 km depois de
São Miguel (RO). Foi iniciada a fase de
asfaltamento no lote 2, que vai de São
Miguel até São Francisco. O processo
também foi iniciado no lote 3, que vai
de São Francisco do Guaporé até pouco
depois do distrito de São Domingos.

Corredor D. Pedro
recebe investimentos

Localizado em Campinas (SP),
no Interior do Estado de São
Paulo, o conhecido “Corredor D. Pedro” receberá nos
próximos anos cerca de R$
1,2 bi-lhão em investimentos destinados à ampliação,
recuperação, monitoramento
das rodovias e sinalização. A
instalação de trevos e marginais na Rodovia Dom Pedro
I (SP-065) e a duplicação da
Rodovia Professor Zeferino
Vaz (SP-332) são algumas das
principais obras previstas.

Acidentes
aumentam
na Anchieta
A Ecovias (concessionária que
administra a Rodovia Anchieta) registrou um aumento de
11,48% no número de acidentes no sentido da Baixada Santista, em relação aos
primeiros sete meses do ano
passado. Foi registrada uma
pequena queda no número
de mortes, que passou de 69
para 65 vítimas fatais.
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Úteis...

Novo plano diretor em Santos
O Porto de Santos está finalizando seu
novo plano diretor, instrumento que definirá como será o complexo em 2024 e incluirá uma região quase do tamanho da atual,
de 7,8 milhões de metros quadrados. Em
termos do perfil de cargas, pouco mudará, pois o porto continuará voltado à movimentação de contêiner, granéis sólidos e
líquidos. O novo porto terá grandes instalações para reduzir o custo de operação,
conforme determina o Decreto 6.620/08.

Vendas de caminhões

As expectativas das montadoras
são grandes para 2011. Roberto
Cortes, presidente da MAN Latin
America, diz que a “economia
brasileira está num caminho de
crescimento estável”. A Scania
prevê que em 2011 as vendas
superem 140 mil unidades.

Situação de Rodovias 2010

Acredite: Na avaliação do pavimento das estradas, aumentou
a quantidade de boas e ótimas.
Em 2009, 38.5% das rodovias
(ou 34.459 km) estavam ótimas.
Em 2010, o índice foi para 44,5%
(40.471 km). O percentual de
bom foi de 7,3% em 2009 para
9,6% neste ano.

SP: Mais restrições a caminhões
A CET-SP iniciou a restrição aos caminhões no bairro do Morumbi, Zona Oeste da capital paulista. Houve aumento
do tráfego no bairro após a proibição
aos veículos pesados na Marginal Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes.
A CET também informou que está monitorando as avenidas Giovanni Gronchi,
Morumbi, Eliseu de Almeida e Francisco
Morato para avaliar o impacto nessas
vias. Nas ruas de trânsito local do bairro, os caminhões já são proibidos.

Desce
As três piores ligações
rodoviárias do Brasil...
...são:

Primeiro lugar - o trecho entre
Curvelo (MG) e Ibotirama (BA) –
BA-030/BR-030,BA-160, BR-122,
BR-135 e MG-122/BR-122

IN úteis...
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Um café em Sydney, na Austrália,
preparou um hambúrguer de quase 100 quilos. Só a carne pesa 81
quilos e levou 12 horas para ser
cozida. O búrguer preparado pelos funcionários do café superou
a marca anterior de 84 quilos dos
Estados Unidos. Também foram
usados 120 ovos, 150 fatias de
queijo, 1,5 kg de beterraba e 2,5
kg de tomates.

O britânico Matt Thomas, de
24 anos, venceu o Campeonato
Mundial de subir em poste, que
foi disputado em Staffordshire,
na Inglaterra. Ele levou o título ao escalar um mastro de 25
metros em 10 segundos! Todos
os competidores usaram um
dispositivo de segurança que
também ajudava a subir o poste. Futuro esporte olímpico?

em poste

Estradas ruins são as que possuem buracos que reduzem a
velocidade em 8,5 km/h, e também as rodovias com pavimento
totalmente destruído, onde a
velocidade cai a 31,8 km/h.

de 96 quilos

Perda de produtividade

Hambúrguer

Terceiro lugar- Jataí (GO) a
Piranhas (GO) – BR-158

Mundial de subir

Segundo lugar- Dourados (MS)
a Cascavel (PR) – BR-163 e PR467/BR-467

“Perfume de caminhoneiro é óleo diesel”
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Consórcio para

implementos rodoviários

Caminhonetes: 110
km/h em vias rurais

Incentivos à

O Projeto de Lei 7678/10 permitirá
que caminhonetes circulem a 110
quilômetros por hora (km/h) em rodovias rurais sem sinalização de velocidade. A redação atual do Código
de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97)
classifica esses automóveis na categoria “demais veículos”, cuja velocidade máxima permitida nesse tipo de
via é de 80 km/h. O autor argumenta
que não há sentido em dar tratamento diferenciado aos dois modelos
de automóvel, uma vez que a carteira de habilitação exigida para ambos é a mesma, e os equipamentos
obrigatórios, idênticos. O projeto será
analisado em caráter conclusivo.

A secretaria de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia defende
que as terras cultivadas deveriam
passar de 0,5% do território nacional
para 7,5%. Para o órgão, o Brasil tem
o potencial de produzir 16 vezes mais
na área. Hoje, o zoneamento da produção impede o plantio de cana-deaçúcar no Pantanal de Mato Grosso,
na Amazônia e na região do Alto Paraguai. Os planos do ministério também
incluem aumento da produção de biodiesel no país. O objetivo é diversificar a produção do combustível, que
está muito concentrada na soja, além
de revisar o percentual de adição de
biodiesel ao óleo diesel.
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há 11 anos é encontrado

A vovó britânica Clare Pearce, de 78 anos, vai entrar
no livro dos recordes depois
de colher um pepino de 1,19
metro de comprimento, segundo o jornal “Daily Mail”.
Em sua estufa, a mulher ainda cultiva outra verdura de
1,09 metro. O atual recorde
para maior pepino foi estabelecido há dois anos.

produção de etanol

Barco roubado

é colhido na Inglaterra

Pepino de 1,19 metro

Uma fabricante paranaense lançou
um serviço de consórcio próprio
para empresas e transportadores
autônomos. O consórcio não opera
com taxa de adesão e nem fundo de
reserva, e atua com planos de 36
meses para 36 participantes. A taxa
de administração é de 11%, com
taxa opcional de seguro de vida
de 0,05%. Inicialmente o grupo de
lançamento irá atingir Curitiba e
Região Metropolitana, no Paraná.

Quem diria... 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.
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Alto Giro

Aconteceu...

Salão de

Hannover 2010

Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, esteve no Salão Internacional do Transporte
em Hannover (conhecido por IAA), na Alemanha. “Oferecemos um portifólio a mais de 30 países, e em breve ofereceremos também a toda
a América Latina os caminhões MAN, já consagrados na Europa”, disse Cortes, após apresentar os caminhões VW Constellation 25.320 6X2
e 17.250 (este, capaz de rodar com 100% de
biodiesel). A Mercedes-Benz Trucks marcou presença com os caminhões Atego e Axor.

Transmodal

14
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Para diminuir as emissões de óxido de nitrogênio, todos os veículos movidos a diesel fabricados a partir de 1º de janeiro de 2012 deverão
usar obrigatoriamente o aditivo Arla 32 (solução
aquosa e não tóxica composta de uréia). A determinação é do Ministério do Meio Ambiente. O
Arla 32 deverá apresentar selo do Inmetro e do
Ibama. E atenção: Sem o aditivo, o veículo não
vai andar ou andará de forma precária.

Outubro : : 2010

Parados na Marginal

para reduzir poluição

Em 2012, aditivo

Acontece...

A feira que aconteceu entre 1 e 3 de setembro em
Fortaleza (CE) destacou empresas que atuam na
área da Logística, além de estimular novos negócios no Nordeste. A GTS Logistics apresentou seus
serviços de agenciamento de cargas. A Ceará Diesel (concessionária Mercedes-Benz) expôs um Axor
2540, além de peças genuínas da montadora. A
OnixSat apresentou o OnixSpy 2, um rastreador
portátil (plug and play) que pode ser utilizado no
rastreamento de cargas e bens em geral. Por fim,
a Kaboo Tecnologia trouxe o sistema de rastreamento SiGO.

A conseqüência das restrições aos caminhões em São Paulo gerou uma cena curiosa
(e perigosa): enquanto aguardam o fim do
horário de proibição, dezenas de caminhões
ficam parados no acostamento próximo à
ponte de acesso da Marginal do Tietê para
a do Pinheiros, sentido Interlagos. Eles formam um grande estacionamento irregular
na via, pois o espaço não é adequado.

“Quem dorme no volante acorda no céu”

8/10/2010 15:49:46

Airbag e ABS de série
to e travamento de portas centralizado com controle remoto. Com a
introdução de airbag e freio ABS/
ASR, a montadora antecipa-se às
Resoluções 311 e 312 do CONTRAN,
que determinam que até 2014 esses equipamentos sejam oferecidos
como série nos veículos.

Os comerciais leves Sprinter 2011
da Mercedes-Benz passam a ser
equipadas, de série, com airbag
para o motorista e sistema de freios
ABS/ASR. Todas as versões da van
também passam a contar, de série,
com vidros elétricos, retrovisores
externos elétricos com aquecimen-

Contra altas temperaturas

Dicas de
VIAGEM

Porto Velho

Capital e maior município do
Estado de Rondônia, a cidade
tem um imenso potencial turístico, devido ao seu patrimônio
histórico e natural. As atrações são a Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré, a Catedral
do Sagrado Coração de Jesus,
o Cemitério da Candelária, a
sede da Arquidiocese, o terminal ferroviário, a locomotiva
Coronel Church (a primeira
máquina vinda para a Amazônia, em 1872), as Caixas
D’Água (símbolos da cidade,
edificadas pelos ingleses, e
erguidas entre 1910 e 1912).

Rio Branco

A capital do estado do Acre está
localizada na região Norte do
Brasil, tem mais 305 mil habitantes que convivem com um
clima equatorial, com temperaturas oscilando entre 25° C e
38° C nos dias mais quentes do
ano. Um lugar que merece visita
é a Passarela Joaquim Macedo,
que liga dois distritos e passa
sobre o rio Acre.

Uma fabricante multinacional lançou para
todos os tipos de caminhões, turbinados
ou convencionais, um novo lubrificante
com aditivos especialmente desenvolvidos para proteger o motor em condições
severas de serviço, como subidas e descidas com carga excessiva. A nova fórmula confere elevada proteção contra o
desgaste, formando um “escudo protetor” de baixo atrito e elevada resistência
à pressão nas altas temperaturas. O produto foi pensado para ser ideal à realidade do brasileiro, que utiliza caminhões
com mais de 16 anos de vida.

Dicas de

Restaurantes

Porto Velho

Logistique em Chapecó

Maracanã 2014

Caravela do Madeira

Estas são as primeiras fotos
em 3D produzidas pela EmopRJ (Empresa de Obras Públicas)
sobre a reforma do estádio do
Maracanã para a Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Segundo
a entidade, é apenas um ensaio
inicial. Muitas alterações importantes surgirão de acordo
com o andamento da execução
do projeto.

Rua José Camacho, 104,
Arigolândia
(69) 3221-6641

Don Giovanni

Avenida Guanabara, 2855,
Liberdade
(69) 3229-9999

Rio Branco

Point do Pato

Três empresas de rastreamento por
satélite já confirmaram presença na
Logistique – Feira Internacional de
Logística, Serviços, Transporte e Comércio Exterior que acontece no Parque Tancredo Neves em Chapecó, de
26 a 29 de outubro. Hoje, o setor de
rastreamento discute a futura obrigatoriedade dos aparelhos, que não
terão a função do rastrear, e sim de
realizar o bloqueio e localização.

Praça José Bisteni, Jardim
Tropical III
(68) 3224-8009

Do Aeroporto
BR-364 p/ Sena Madureira,
Km 18 (Aeroporto)
(68) 3211-1067

“Eu sou pé de boi, meu patrão é mão de vaca.”
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leia nossas edições no acervo digital

F-Truck

Geraldo Piquet vence em Buenos Aires

O piloto da equipe Mercedes-Benz chegou em primeiro
lugar na 7ª etapa do Campeonato Sulamericano e Brasileiro de F-Truck, realizado no Autódromo Oscar y Juan
Galvez em Buenos Aires. Piquet conseguiu o lugar mais
alto do pódio depois de uma intensa disputa, com várias
alterações nas primeiras posições. Na 13ª volta, Roberval Andrade saiu da pista levando o Scania com o brasão
do Corinthians para a área de brita após uma batida do
Volkswagen de Valmir Benavides que o empurrou para
fora da pista. Felipe Giaffone (Volkswagen) e Adalberto
Jardim (Volvo) chegaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugares.

Stock Car

Segunda fase agitada

A segunda parte da Stock Car terá início após oito corridas bastante equilibradas. Ricardo Maurício, da Eurofarma RC (Chevrolet), começou na frente, mas outros
pilotos provam que podem reverter o jogo, como é o
caso de Átila Abreu, da AMG Motorsport (Chevrolet),
e Cacá Bueno, da Red Bull Racing (Peugeot). Com 12
títulos no currículo, Ingo Hoffmann opina que o equilíbrio predominará na Super Final: “Pelas credenciais, e
pelas performances de todos, fica impossível apontar
um favorito. Mesmo quem está entrando na Super Final mais distante na tabela, tem chances reais de ser o
campeão”, analisa.

Rally dos Bandeirantes

A Salvini Racing se prepara para competir no 8º Rally dos
Bandeirantes. O tradicional rali acontece nos dias 09 e 10 de
outubro, em Taubaté (SP). A prova (que é uma das mais esperadas pelos pilotos e navegadores de todo o País) seguirá
as suas características tradicionais e terá quatro especiais
de 67 quilômetros, divididas em dois dias – total de 268 quilômetros. Pilotos e navegadores encontrarão um percurso
com diversos tipos de obstáculos naturais.
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Cinto de segurança pode salvar vidas.
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Caminhoneiro poderá
pagar pedágio menor

Projeto de Lei 7547/10 estuda redução de 50% nos
valores dos pedágios para
caminhões em rodovias federais.

Rodovia SP-139 completa
479 anos sem asfalto

MAN lança novo modelo de caminhão

O TGX é um cavalo mecânico criado para atender as normas de emissão
de gases e ruídos Euro IV. O caminhão terá um posto de ergonomia superior e suspensão com quatro bolsões pneumáticos. Ele será fabricado pela
MAN Latin America em Resende (RJ). As vendas estão programadas para o
primeiro semestre de 2011.

Montadoras facilitam
pagamento

Mercedes-Benz e MAN Latin America disponibilizam
planos de financiamento por bancos próprios. As
taxas da Mercedes-Benz chegam a 0% para parcelamentos em até 12 meses. O MAN Finance financiará a nova linha de caminhões extrapesados da
VW Caminhões.

Caminhões restritos
no Morumbi

A prefeitura de São Paulo anunciou restrição de tráfego de caminhões em dez vias na região do Morumbi e
Butantã. A operação foi iniciada no último dia 23, mas
até instalarem todas as sinalizações não haverá multas.
VUCs, betoneiras e caminhões podem circular livremente,
desde que estejam cadastrados na prefeitura.

Tráfego de caminhões
aumenta na Anchieta
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Paraná pode ter mais
16 pedágios

Proposta do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER-PR) pretende instalar
16 novos pedágios no Estado do Paraná, para manter
as estradas em boas condições de uso.

Randon inaugura banco

A instituição foi inaugurada
em setembro, em Caxias do
Sul (RS), e oferece financiamento a bens de capital, entre
eles reboques e semirreboques, além de outros produtos Randon.

Chinesa Howo entra
no mercado

A fabricante trouxe para o Brasil modelos extrapesados 380
com tração 6x2 e 6x4, ambos
equipados com motor de 380
cavalos e PBT de 60.000 kg.

Falta de pneus
estaciona caminhões

Circulação de pesados somou cerca de 14% em
2010 para quem segue em direção a Baixada
Santista, em relação ao mesmo período de 2009.
O número de acidentes também aumentou para
aproximadamente 11,48%, de acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Ecovias.

Mercado de pesados em alta
gera a escassez do acessório.
Semirreboques, bitrens e outros implementos rodoviários
estão parados no pátio de um
fabricante do Paraná.

Focos de incêndio oferecem
riscos aos motoristas

Restrição a caminhão
na Marginal Pinheiros

Concessionária VIAPAR registra um aumento de
74% no volume de focos de incêndio, em comparação ao mesmo período de 2009. Ação irresponsável e condições climáticas são os principais
motivos da elevação.
18

O trecho principal, entre Cananéia e Jacupiranga (Litoral Sul de São Paulo), possui 29 quilômetros de terra
batida. Acredita-se que ela
seja a primeira estrada oficial aberta no Brasil.

No ultimo dia 2, foi iniciada a
operação para multar caminhões na Marginal Pinheiros e
nas avenidas dos Bandeirantes, Jornalista Roberto Marinho e Afonso D´Escragnole
Taunay.

“Um caminhão gemendo, uma prestação vencendo”

8/10/2010 15:50:11

Mais, mais do
twitter.com/naboleia
Veja o que está rolando

1-

Caminhões a mais de 70 km/h
pagarão multa na Marginal Pinheiros

2-

Rodovia Ayrton Senna ficará interditada para obras de pavimentação

3 - Minas Gerais lidera o ranking de
rodovias em péssimas condições

4 - Caminhoneiro poderá fazer uma
avaliação gratuita do seu pesado

1

Na seleção de outubro, apresentamos um caminhão desgovernado
que tombou em plena rodovia,
um massagista de modelos que
comenta sobre a “dureza” da sua
profissão, um caminhão antigo
atravessando um rio e o acidente
envolvendo uma torre de 40 toneladas. Veja na Internet!

2

Palavras-chaves dos
vídeos

1-

Caminhão desgovernado tomba
em rodovia de Belo Horizonte
Ao tentar escapar de um bloqueio policial, caminhão se desgoverna e capota na
pista.

3

2 - Massagista de modelos

Profissional reclama da cansativa missão
sem registro em carteira.

dicas via web

redacao.na.boleia

3 - Caminhão velho, valente e empinando

Flagrante da travessia de um rio.

4

4 - Torre cai de caminhão e esmaga
carro no Paraná

Ao tentar fazer uma manobra, a carga se
desprendeu do veículo e atingiu um carro.

Para não esquecer

Alguns assuntos da última edição:

1-

Caminhões médios, com pesos brutos
totais entre 10 e 15 toneladas, recuperam
mercado interno em 2010, em relação ao primeiro semestre de 2009. Eles se adaptam a
trabalhos específicos, pois as carrocerias podem variar de acordo com a necessidade.

2-

Mercedes-Benz lançou o cavalo-mecânico Actros 2546 LS 6x2. O pesado entrou
no Guinness Book, em 2008, como o caminhão de 40 T mais econômico do mundo no
consumo de diesel.

3-

Uma multinacional alemã desenvolveu
um dispositivo que evita o furto de combustível em caminhões, ônibus e tratores. Com
seu design em espiral, o acessório funciona
como um bloqueador de mangueira.

DE

GRA

ÇA

Leia estas e outras reportagens no
nosso site

www.naboleia.com.br

“Tudo que é bom nessa vida faz mal ou é pecado” Outubroro : : 2010
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Dicas de Rodagem
Siga essas dicas e rode tranquilo

TWI

Tread Wear Indicators é o índice internacional que
mede o desgaste da banda de rodagem do pneu.
O nível recomendado pelo Contran é de 1.6 mm de profundidade mínima nos sulcos.

Como checar

O TWI é identificado pelos números 4, 6 e 8 que ficam em relevo na base dos
sulcos, informando visualmente quando a banda de rodagem atingiu o limite
de desgaste.

Para não errar

Somente compre pneu reformado ou adquira banda de rodagem que tenha a
indicação do TWI.

Vida longa

Evite o desgaste prematuro dos pneus: calibrando semanalmente; fazendo o rodízio
recomendado pelo fabricante do pneu; alinhando a direção; e balanceando as rodas.

Hora da troca

Sinais de danos ou avarias acidentais, como cortes e bolhas, indicam que os pneus
devem ser trocados.

Fuja de pneus carecas

Temos três motivos: eles oferecem maior risco de estouro; exigem maior
espaço para executar frenagem segura; e, segundo a Resolução 558/80 do
CONTRAN, veículos com pneus nessas condições estão em situação irregular e
podem ser apreendidos.

Cuidados com o pneu

Evite arrancadas e freadas fortes, altas velocidades e excesso de peso no veículo. E
não permita o contato com derivados de petróleo ou solventes, pois esses produtos
atacam a borracha.

Seja fiel

Na hora da troca, o ideal é manter pneus ou bandas de rodagem da mesma marca
em um único eixo.

Rodízio neles

Pneus novos devem ser colocados na parte de trás do veículo; e a cada 5 mil km
recomenda-se passar os pneus traseiros para frente e vice-versa.

Antes de chover...

Faça revisão do sistema de refrigeração para evitar o embasamento dos vidros; e
esteja seguro de que os pneus não tenham sulcos com baixa profundidade.

Quando chover...

Reduza a velocidade e mantenha distância segura em relação
ao veículo da frente.

Dicas enviadas pela:
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Curtas

Comer dentro do caminhão?
Nem pensar!

Chocolates, refrigerantes, lanches,
biscoitos, pipocas, chicletes... Tudo isso deve ser proibido
de entrar na sua boléia. Esses alimentos ficam impregnados nos bancos e carpetes. Com o sol e calor, produtos a
base de leite azedam, pois os líquidos passam pelo tecido
do banco e vão direto para a espuma. Derramou? Limpe
já com um pano úmido, e tente retirar o excesso.

O que NÃO fazer na hora de limpar

Se você pensa em lavar os bancos, carpetes e forros
das portas e teto só para economizar, muito cuidado.
Compre produtos adequados para a limpeza, e siga
as instruções dos rótulos. Tem muita gente que utiliza
detergentes, desinfetantes e até mesmo sabão em pó.
O resultado pode não ser o esperado: os bancos podem
ficar ainda mais manchados.

Chiclete?

Você pode mascar uma goma... Fora do caminhão!
Quem não tem cuidado e deixa cair o chiclete no estofado, pode ter uma grande dor de cabeça. Especialistas
recomendam que, para bancos sujos com chiclete, o recomendável é passar um pouco de gelo para desgrudálo. Depois, lave o estofamento com produtos específicos.

Por uma boléia sempre limpa

Faça uma limpeza geral pelo menos uma vez na semana.
Para evitar a proliferação de mofo, mantenha o caminhão
sempre arejado. Fique atento às manchas e não demore
para limpá-las, para não comprometer o estofamento. Há
produtos domésticos que podem ajudar, como sabão neutro
ou de coco, álcool, removedor de cutículas e limpa-vidros.

Quem dorme até tarde não é
vagabundo

Se você gosta de ficar na cama até a
hora do almoço, talvez não seja só “vagabundagem”, e
sim o distúrbio do sono atrasado. O problema é causado
por hormônios (como o do crescimento) que trabalham
durante o sono. Quem dorme de madrugada, só começa
a produzir hormônios por volta das 5 da manhã, o que o
fará dormir tarde no dia seguinte.

Porto de Santos vai controlar
tráfego de caminhões

A Codesp criará um
sistema de controle e monitoramento de veículos pesados,
com o objetivo de integrar as operações nos terminais e pátios reguladores com o movimento nas estradas da região.
A medida também visa aliviar os congestionamentos na Via
Anchieta. Tudo será fiscalizado pela Guarda Portuária, que
passará a multar nas vias do cais santista.
22
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Cuide bem do pneu. Até na hora
de guardar

Se os pneus ficarão armazenados
por um longo tempo, o melhor é colocá-los de pé,
na vertical, em prateleiras de madeira ou de metal.
Nesta posição, pneus sem câmara não se deformam.
Para evitar deformações dos pneus nos apoios das
prateleiras, deve-se girar os pneus nas prateleiras
uma vez por mês.

Ladrões de quilometragem

Sabe quem são? Primeiro: Alinhamento – Roda em desalinho diminui em 25% a vida dos pneus. Segundo: Desenho da banda – Dependendo da aplicação, a escolha
errada gera perda de 40% na vida útil. Terceiro: Balanceamento incorreto. E, por último, controle de pressão –
O ar que está dentro do pneu pode aumentar o consumo
de combustível de 4 a 6%.

De olho no diesel

O maior inimigo do diesel é a água, que provoca a formação de borra, prejudicando o funcionamento do motor e
entupindo telas e filtros. O líquido incolor, inodoro e insípido
– sim, a água – também se acumula no fundo do tanque de
combustível, e pode surgir com a condensação da umidade
do ar ou já ter vindo no diesel quando você abasteceu.

Dicas para não ficar na mão

Evite o acúmulo de água no tanque abastecendo apenas
em postos que você tenha certeza que oferecem um diesel de qualidade. Mantenha o tanque sempre cheio à noite, quando o ar é mais frio e acarreta a condensação do
ar. E acabe com a preguiça: Retire periodicamente a água
que se acumula no tanque abrindo o bujão de dreno.

Jogador dorme no carro e foge
da polícia

O meia-atacante Sandro, do Coritiba,
foi preso em Curitiba (PR) no mês passado após tentar fugir da Polícia Militar. Por meio de uma denúncia,
policiais foram verificar um carro parado no meio da rua,
com o motor ligado, no bairro Bigorrilho. O jogador foi
encontrado dormindo, e ao ser acordado fugiu, atingindo
de raspão a viatura. Ele foi preso e tinha a CNH vencida.

Salário médio do trabalhador é o
maior em 8 anos. Sério?

O rendimento real médio ficou em R$ 1.472,10 em agosto. É
o maior desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). O recorde anterior, conforme
informou o órgão, foi registrado em julho (R$ 1.451,91). Ainda
em agosto, a taxa de desemprego ficou em 6,7%, a menor
desde março de 2002.
“Há males que vêm pra pior”
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Curtas
Imagem não é tudo

Sabe aqueles defletores de ar que dão um ar imponente ao
seu caminhão? Então... Eles só são eficientes em veículos
rodoviários e de carroceria alta. Quando mal projetados ou
mal instalados, podem criar turbulência. Prefira sempre os
originais e instale em oficinas capacitadas. Faça o certo,
senão o consumo de combustível e a poluição vão subir.

Vícios onde quem sofre é o motor

Não trabalhe em rotações muito baixas em marchas altas –
O torque fica abaixo do necessário e compromete o propulsor. E não ultrapasse o limite de carga – Isto aumentar o
consumo de diesel e desgasta mais rápido a parte mecânica e suspensão. E nunca vá de “banguela” – Dependendo
da velocidade, os freios não vão segurar o caminhão.

Filtro de ar: Sempre limpo

Não passe ar no filtro para limpar. Isso vai estragar o
cartucho e permitir a entrada de poeira, o que irá danificar o motor. Troque sempre o cartucho por um novo
quando estiver saturado. Também vale a pena observar
o indicador de restrição do filtro, trocando sempre que
essa necessidade estiver indicada.

BR-040, BR-116... Qual a
diferença no prefixo?

Rodovias federais
são representadas pela sigla BR seguida por três algarismos. O primeiro algarismo indica a categoria da rodovia,
e os outros dois definem a posição, relativa à Capital Federal e aos limites do País (Norte, Sul, Leste e Oeste). O
zero (BR-0XX) indica rodovia radial, que parte de Brasília
em direção aos extremos do Brasil.

Cinco horas entalado

O chinês Wang Xuekui nunca vai esquecer do dia
em que ficou com o braço preso no cano da privada,
quando tentou recuperar um frasco de xampu. Segundo ele, o braço foi “sugado”. Os bombeiros foram
chamados e tiveram que entrar no apartamento de
um vizinho para serrar o cano. A operação durou
cerca de cinco horas.

Ministro é pego na cama com
mulher do rei

Aconteceu na Suazilândia, África.
O rei Mswati III demitiu seu ministro da Justiça depois que
o assessor foi apanhando em flagrante na cama com uma
de suas 14 mulheres. Ndumiso Mamba teria tido um caso
com a 12ª mulher do rei, uma jovem de 22 anos chamada
Nothando Dube, ex-miss juvenil da Suazilândia.
24
Revista outubro.indd 24

Setembro : : 2010 “Se o amor é cego, o negócio é apalpar”
8/10/2010 15:50:37

NB

Classificados
o seu guia de bons negócios

Cuidados com a embreagem

Não fique com o pé no pedal da embreagem quando
dirige, pois isso causa a queima do disco e prejudica o
rolamento e o volante do motor. Em uma ladeira, não
segure o veículo na embreagem e no acelerador, pois
essa mania pode lhe custar o conjunto de discos e o platô, além de diminuir a vida útil da embreagem.

Conforto e segurança

Não só o conforto, mas principalmente a segurança do seu
caminhão depende do bom funcionamento dos amortecedores (em muitos casos, as molas). Se estiverem ruins, a
distância de frenagem pode ser aumentada, causando, acidentes. Sem contar que toda vibração e solavanco absorvidos da estrada são repassados para motorista e carroceria.

Dicas para amortecedores

A vida útil dos amortecedores (ou molas) de um caminhão depende exclusivamente de suas condições de uso.
Eles devem ser verificados a cada 10 mil quilômetros
ou sempre que qualquer anormalidade seja detectada.
Sintomas de problemas: Direção pesada, cabine com
vibrações em excesso e pneus com desgaste rápido.

Preso dono de pizzaria que
agredia clientes

Joseph Milano, de 42 anos,
proprietário de uma pizzaria em Palm Coast, no estado
da Flórida (EUA), foi condenado a dez anos de cadeia
por ter atacado clientes que se queixavam da entrega.
Milano já era reincidente: Em janeiro de 2009, foi preso
depois de ter agredido a coronhadas dois homens que
reclamavam do calzone.

Quem estuda mais, ganha mais

Trabalhadores com mais anos de estudo ganharam espaço no mercado entre 2001 e 2009, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A razão é
simples: a maior procura das empresas por profissionais
mais qualificados. Houve crescimento de 7,1% nos empregos do setor de serviços, e altas de 4,8% na administração pública e 2,5% no comércio.

Decifrando a numeração das
estradas

Rodovias longitudinais são as que cortam o
País na direção Norte-Sul (BR-1XX). As transversais são as que
cortam o país na direção Leste-Oeste (BR-2XX). As diagonais
são as de orientação Noroeste-Sudeste ou Nordeste-Sudoeste
(BR-3XX). E, por fim, há as de ligação, que se apresentam em
qualquer em qualquer direção, e ligam rodovias (BR-4XX).
“Hoje pago chorando o que prometi sorrindo.”
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DVD...

Cinema...

Por um punhado
de dólares

Piranha 3D
Sol, música, cerveja e mulheres
de biquíni. Quer mais? Pena que
um terremoto abaixo da superfície liberta um cardume de piranhas famintas. A policial Julie
Forester (Elisabeth Shue) terá
que fazer de tudo para interditar o lago e impedir que as piranhas façam um banquete. (Imagem Filmes)

Homens em Fúria
O agente de condicional Jack
(Robert De Niro) vai se aposentar e se dedica a avaliar seus
processos de libertação pela última vez. Entre eles está o de Gerald. Com a ajuda de sua esposa
Lucetta (Milla Jovovich), Gerald
tenta convencer Jack que merece a liberdade. (Imagem Filmes)

Joe (Clint Eastwood) é um pistoleiro barra pesada que chega a uma cidade que
está em guerra. Quando ambos os lados
percebem seu potencial, eles se interessam em contratá-lo. Assim, Joe percebe
que pode ganhar dinheiro com a situação
aceitando a proposta de ambos. Dirigido
por Sergio Leone, o filme foi lançado em
1964. (Fox Home Entertainment)

A Ilha dos Mortos

Jogos Mortais – O Final
Bobby (Sean Patrick Flanery),
um perito de auto-ajuda e também sobrevivente, se reune a
um grupo de vítimas que busca
superar o trauma e as seqüelas
dos jogos de Jigsaw. Entretanto,
os seus segredos e mentiras irão
desencadear uma nova onda de
terror e medo revelando todo
o legado deixado por Jigsaw.
(Imagem Filmes)

Vem aí...

Em um mundo devastado por mortosvivos, um grupo de soldados mercenários descobre a existência de uma ilha
que promete segurança para aqueles
que ainda estão vivos. Neste cenário
isolado e sombrio, duas famílias rivais
há gerações, lutam pelo domínio total
da ilha. Um lado é favorável ao extermínio, enquanto o outro prefere preserválos. (Imagem Filmes)

Senna

A Universal Pictures, distribuída
no Brasil pela Paramount Pictures Brasil, confirmou para 12 de
novembro o lançamento do documentário sobre a vida de Ayrton Senna no país. O filme mostra a notável história de Senna,
pontuando suas realizações nas
pistas e fora delas.
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“Pobre é igual cachimbo: só leva chumbo.”
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Piadas

NA BOLÉIA

“Neymarfacts”

O jogador do Santos Futebol Clube é uma celebridade.
Mas veja o que torcedores de vários times escreveram no
Twitter após o técnico Dorival Júnior ser demitido do time:
Neymar esta contribuindo para o aumento do desemprego no Brasil!
Thiago Leifert não rompeu o ligamento do joelho, na verdade ele foi
demitido a pedido do Neymar!

Grave no celular

Lula apostou um dedo com Neymar pra ver quem era o homem mais
poderoso do Brasil. O resto, todo mundo sabe…

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

Sabe o que o Chuck Norris falou pro Neymar? – Desculpa!
Neymar mandou o Galvão calar a boca. E ele calou.
Serra contrata Neymar pra mandar a Dilma embora.
Se Neymar fosse do Flamengo, já tinha soltado o Bruno e prendido o
delegado.

Cursos

Policial é demitido por lavar
viatura com garotas de biquíni

16/10 - Como Organizar seu Almoxarifado

Não é piada, é sério! Um de Moncks Corner,
no Estado da Carolina do Sul (EUA), perdeu
o emprego após publicar na Internet fotos
que mostrando mulheres de biquíni deitadas sobre o capô do carro da polícia local.
A intenção era boa: O agente tinha levado
o veículo para participar de um evento em
que as jovens lavavam os carros para arrecadar fundos (só não sabemos do quê).

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
20/11 - Elaboração de Tabela de
Frete para o Transporte Rodoviário
de Carga (TRC)

História com moral
Um mendigo estava num bar e pediu a um moço que lhe pagasse um café.
Com pena, o cara lhe ofereceu uma cerveja. O mendigo disse:
- Não bebo, só quero o café!
Então o rapaz ofereceu a compra de um bilhete de loteria. O mendigo respondeu:
- Não jogo, só me dê o café!
Com muita insistência, o rapaz ofereceu um cigarro.
E o mendigo repetiu sua frase:
- Não fumo, só quero um cafezinho!
Então o rapaz levou o mendigo para sua casa e disse para esposa lhe preparar
o café. Curiosa, a esposa perguntou ao marido:
- Por que você trouxe para casa um mendigo sujo só para tomar um
café?
E ele retrucou:
- Pra te mostrar como fica um rapaz que não bebe, não joga e não fuma...

20/11 - Tratamento de Não Conformidades, Ações Corretivas e
Ações Preventivas
20/11 - Desenvolvimento de Líderes para Liderança
27/11 - Técnicas de Negociações
em Vendas e Motivação
11/12 - Desenvolvimento de Coordenadores e Supervisores

Informações: Setcesp
(11) 2632-1000

“Não sou Papai Noel mas estou de saco cheio.”
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