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um lembrete
importante
Falta um mês e meio para o término do prazo de
recadastramento do Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Cargas, e 72,5% dos transportadores ainda não fizeram, ou seja, correm o risco
de ficaram irregulares, e em 2011 serem suspensos
e ainda correrem o risco de multa. Não perca mais
tempo! Se você é autônomo, frotista ou faz parte de
uma cooperativa, corra para não ficar na ilegalidade
e sem trabalho.
E uma boa notícia para quem planeja comprar um
caminhão em 2011. A partir do ano que vem, será
obrigatório constar no Renavam do veículo se ele
passou por Recall. O Sistema de Registro de Avisos
de Risco irá armazenar as ocorrências desse tipo dos
veículos de todo o País. E a consulta poderá ser feita
também no site do Denatran (www.denatran.gov.br).
E se o proprietário não fizer o recall, a informação
ficará registrada na página do órgão. Mais segurança
para quem compra um bem de capital.
Para terminar, fique por dentro das últimas tecnologias para caminhões que foram mostradas na feira IAA 2010, em Hannover, na Alemanha. Uma das
maiores feiras de transporte do mundo reuniu 1.748
expositores de 42 países. Participaram 46 fabricantes
de caminhões, 204 produtos de implementos rodoviários e 954 fornecedores de peças e acessórios.
Boa leitura!
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Feira de HANNOVER 2010
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“Amor só de mãe.”

A maior feira de
caminhões do planeta
A IAA de Hannover, na Alemanha, reuniu 1.748 expositores de 42 países. Participaram 46
fabricantes de caminhões, 204 produtos de implementos rodoviários e 954 fornecedores de
peças e acessórios, além de outras empresas do segmento de transporte. Para acompanhar
os temas da edição 2010 (sistemas alternativos de tração e “caminhões verdes” – que não
agridem o meio ambiente), as montadoras apresentaram veículos pesados futuristas.
A IAA de Hannover, na Alemanha,
reuniu 1.748 expositores de 42 países.
Participaram 46 fabricantes de caminhões, 204 produtos de implementos
rodoviários e 954 fornecedores de peças
e acessórios, além de outras empresas
do segmento de transporte. Para acompanhar os temas da edição 2010 (sistemas alternativos de tração e “caminhões
verdes” – que não agridem o meio ambiente), as montadoras apresentaram
veículos pesados futuristas, que possuem baixas emissões de poluentes no
uso do diesel e consumo otimizado.
A 63ª edição da IAA Veículos Comerciais de Hannover (Alemanha) é uma
feira gigantesca. O evento abriu quebrando o próprio recorde de estréias
mundiais: foram 272 lançamentos,
entre caminhões, implementos, peças e serviços voltados para o trans-

porte rodoviário de carga e logística.
“Por todo o planeta, a demanda por veículos comerciais está crescendo, e a queda de preços tem se mantido. Enquanto
o mercado global por veículos comerciais
subirá em 10% com 2,4 milhões de veículos neste ano, nós esperamos que os
fabricantes alemães de caminhões pesados atinjam um crescimento de 40%
nas exportações. A produção de caminhões na Alemanha vai crescer provavelmente na mesma proporção”, enfatizou Matthias Wissmann, presidente
da Associação da Indústria Automotiva
da Alemanha (VDA).
Apesar do otimismo do mercado, Wissmann ressaltou que os mercados ainda não voltaram aos níveis pré-crise.
No ano passado, as vendas de veículos
comerciais pesados (acima de 6 tonela-

das) na Europa caíram quase pela metade, e muitas feiras de veículos comerciais foram canceladas. Mas com 1.748
expositores de 42 países, a IAA cresceu
12% em relação à edição de 2006.
O mote da IAA 2010 foi “Veículos Comerciais: Eficientes, Flexíveis, Prova
do Futuro”. “’Eficientes’ porque os veículos comerciais estão consistentemente diminuindo seus consumos de
combustível – e usando motores alternativos nesse processo. ‘Flexíveis’ porque somente os veículos comerciais
transportam mercadorias diretamente
de um ponto a outro, demonstrando vantagens sobre outros meios de
transporte. E ‘Prova do Futuro’ porque
o desafio de aumentar o transporte
de cargas no futuro só pode ser conquistado por meio dos veículos comerciais”, explicou Matthias Wissmann.

Exposição com caminhões antigos também chamou a atenção do público.

Exibições de excelência na direção na parte externa da feira.

Espaço dedicado aos colecionadores de miniaturas de carros e
caminhões, a “Automania”.
“Minissaia = Prestação: Quanto mais curta, melhor! ”
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EVENTO

MAN Latin America Iveco
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Pela primeira vez, os caminhões Volkswagen foram
apresentados na IAA ao lado dos veículos da marca
MAN. Os “brasileiros” presentes na Alemanha foram
os modelos VW Constellation 25.320 6X2 e 17.250
(este, capaz de rodar com 100% de biodiesel). “É
muito importante estarmos presentes numa feira
como a IAA, a maior vitrine mundial do segmento
de transportes”, afirmou o presidente da MAN Latin
America, Roberto Cortes.

A montadora italiana apresentou diversas novidades “verdes”. O Eurocargo Híbrido tem sua tração totalmente gerada por um motor elétrico e outro a diesel, capaz de deixar
o transporte 30% mais barato. Conta com um sistema de
frenagem regenerativo (O motor de tração elétrica trabalha
como gerador, carregando as baterias durante as frenagens).
Outro detalhe, fundamental para grandes centros urbanos, é
a função Pára-e-anda: Quando o veículo se detém, o motor a
diesel apaga automaticamente.

O cavalo mecânico Concept S foi criado num formato aerodinâmico que emite até 25% menos de CO2
se comparado a veículos normais de construção civil.
Seu formato rompe radicalmente com o design usual
de caminhões. O modelo foi testado em um túnel de
vento, para oferecer uma resistência ao ar extremamente baixa.

O EcoStralis foi projetado para o transporte de cargas de longa
distância, e reduz ao mínimo possível o consumo e emissões
de CO2. Possui um motor Cursor 10 que vai de 420 a 460 cv. E
conta com o sistema de freios EBS (Electronic Braking System),
que permite modular a eficácia da frenagem com base na massa máxima autorizada, e limita a potência do motor de acordo
com o tamanho da carga que o caminhão transporta.

O caminhão EfficientLine MAN TGX provou que a dirigibilidade constante do motorista é fundamental para
o transporte eficiente. Com ele, o motorista poderá
reduzir o consumo de três litros de diesel a cada 100
quilômetros percorridos no transporte de caminhões
de longa distância.

O Iveco Glider utiliza painéis fotovoltaicos de alta eficiência
para gerar energia renovável a bordo. Os painéis ocupam
uma superfície de aproximadamente 2 metros quadrados
no teto da cabine, submetendo-se a uma lavagem contínua
graças aos fluxos aerodinâmicos, o que garante a máxima
eficiência e a produção de energia de até 2 kWh.

EfficientLine MAN TGX

EcoStralis

Concept S

Glider

pelo
dinheiro,
te amo”
“Sogra
pro
inferno?volto
Não.porque
Tenho pena
do capeta!”
Julho : : 2010
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Mercedes-Benz
Um dos destaques da “Estrela” foi o Actros Edition Black Liner e
White Liner, exclusivo caminhão rodoviário. Com um design externo
que destaca pintura metálica e faixa decorativa, e interior equipado
com bancos de couro, ambos os modelos são equipados com o sistema Active Brake Assist (Assistente Ativo de Frenagem). Há ainda
espelho cromado ou pintado de branco; estribos de aço inoxidável ou
com pintura em preto; acabamento dos faróis em preto ou cromado;
faróis e lanternas com técnica LED.
O Actros Edition destaca-se pelos seguintes equipamentos de série:
buzinas a ar, estrela iluminada, parassol, teto solar basculante e deslizante, cortinas acionadas eletricamente para o parabrisa, controle
automático de climatização, iluminação ambiente e caixa térmica.
Se você quer o seu, corra: O número de caminhões produzidos está
limitado a 500 unidades.
Para a Mercedes-Benz, a IAA 2010 rendeu um belo fruto: uma
comissão de especialistas internacionais elegeu o novo Atego
de 12 toneladas como o “Caminhão do Ano 2011”. Jornalistas
de veículos comerciais de 23 países europeus renderam tributo
à inovadora tecnologia do Atego, caminhão para o trabalho de
distribuição em curtas distâncias. O modelo Atego 1222 L EEV
BlueTec Hybrid foi visto pelos jurados como pioneiro em sistemas de propulsão alternativa.

Conforto máximo

Actros
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“Na calada da noite, a população aumenta”

“Terminou a mini-saia, começou o pensamento.”

Novembro : : 2010
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Estradas
Rodovia causa
estragos ao
meio ambiente

Claudia Gonzales ::: fotos Divulgação
deixe seu recado no TWITTER.COM/NABOLEIA
por

Trechos sem proteção
na Marginal
Alguns trechos da Marginal Tietê
oferecem risco aos motoristas pela
falta de muretas de proteção de concreto ou guard-rails. Após a instalação da iluminação, muitos postes e
placas de sinalização ficaram sem a
proteção. A situação vai contra uma
resolução da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT). Motoristas devem redobrar a atenção
enquanto não houver alterações.

O Ministério Público Federal
(MPF) do Maranhão entrou
com uma ação civil pública
para condenar o município de
Santa Rita pela construção de
uma estrada. A via corta uma
área de preservação permanente onde é necessária a licença ambiental e autorização
de supressão para construir
no local. Com isso, o ecossistema local foi afetado.

91 radares
nas Marginais

RODOANEL fecha
ruas da Cantareira

As Marginais Pinheiros e Tietê
terão em dois anos aproximadamente 91 radares e 20
pontos de câmeras de vídeo
em todo o percurso. Isso possibilitará uma fiscalização de
16 pontos de alta vigilância na
Marginal Tietê e 4 na Pinheiros. Além disso, haverá 49
pontos de detecção de altura
de caminhões, que terá um
limite de 4,40m de altura.

Nordeste
lidera ranking
de prostituição

Somente nessa região são
545 pontos de risco para
prostituição infantil nas
estradas federais, segundo
a Polícia Rodoviária Federal.
Em segundo lugar encontrasse a região Sul, onde
são cerca de 399 locais,
seguido pelo Sudeste (371),
Centro-Oeste (281) e o
Norte com 224 pontos. Os
locais não serão revelados
para que não migrem de
posição.
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As novas obras no trecho norte do
Rodoanel fechará ruas da Cantareira em São Paulo. Ao total serão 32
ruas, sendo 26 na região da Serra da
Cantareira e em Guarulhos. O novo
trecho terá 44 km, desses 6,3 km
serão destinados a seis túneis. A previsão do fim da obra é em 2014.

PI: Anel Rodoviário tem

Viaduto de Bulhões

gresso Nacional para garantir R$ 15
milhões em verbas para obras no anel
rodoviário no entroncamento das BRs
316 e 343 em Teresina. Mais R$ 200
milhões poderão ser liberados para
as BRs 020, que vai da Bahia a São
Raimundo Nonato, e a BR 235 que liga
Bahia a Caracol e Bom Jesus.

Viaduto de Bulhões na Rodovia Presidente Dutra foi liberado no Rio de Janeiro. O ponto é localizado no Km 292,7 na
pista sentido Rio de Janeiro. Os antigos
arcos foram demolidos, as estruturas
foram reforçadas, substituíram o asfalto
e alargaram o viaduto para construção
de faixas de segurança e acostamento.

verba
garantida
Um projeto de Lei foi enviado ao Con-

éApósliberado
um ano de obras, o tráfego no

Novos radares

começam obras

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 obras preventivas para contenção
foram iniciadas em 12 trechos da Rodovia Rio-Santos (BR-101) no Rio de
Janeiro. O Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit)
estima que as obras serão concluídas
em oito meses. Os estragos das chuvas de abril não foram corrigidos.

em São Paulo

“Você é orgulhosa, mas já beijei”

na Rio-Santos

16 semáforos

MS: Chuvas prejudicam

Os acessos das Marginais Pinheiros
e Tietê serão controlados através
de 16 semáforos que serão instalados nos seus acessos. Eles estarão
posicionados em pontos como os
da ponte Tatuapé e o da Avenida
Juscelino Kubitschek. A conclusão
das obras está prevista para daqui
há dois anos, segundo a Dersa
(Desenvolvimento Rodoviário).

em obras para recuperação de danos
causados por temporais em setembro
em Batayporã. As cabeceiras de pontes
nas estradas rurais desmoronaram com
a forte chuva e a Lagoa do Sapo transbordou, inundando a região central da
cidade. As máquinas utilizadas poderão
ser utilizadas na restauração de vias
urbanas e estradas vicinais.

inteligentes em SP

Limite de 70 km/h

na Marginal

No último dia 13, os caminhões a
mais de 70km/h começaram a ser
multados na Marginal Pinheiros,
em São Paulo. A proibição era
válida desde setembro, mas os pesados não eram multados por excesso de velocidade até agora por
falta de sinalização. Fique atento!

estradas
As Rodovias MS-476 e MS-134 estão

Rodovia aguarda para ser

duplicada
A Rodovia Tabaí-Estrela (BR-386)

aguarda há mais de dois meses
para o início das obras de duplicação da via. A autorização do
presidente Lula já foi concedida,
assim como as licenças ambientais
solicitadas ao Ibama, mas não há
previsão para o início da reforma.

Atalhos
para Cumbica e
Marginal Tietê

O traçado do trecho norte do
Rodoanel será alterado para dar
acesso ao aeroporto de Guarulhos e à Marginal Tietê em São
Paulo. Serão cinco áreas para
entrada e saída na Rodovia,
sendo um deles no final da
Avenida Inajar de Souza, o outro em um acesso rodoviário de
4 km que será construído em
Cumbica, um na Fernão Dias e
outros dois no fim dos trechos
oeste e leste.

sem cronograma

obra é cancelada

A Justiça de São Paulo cancelou a liminar que obrigava a construção de
trevos de acesso entre os municípios
de Bady Bassit e de São José do Rio
Preto. Com isso, os trechos da rodovia BR-153 em São Paulo não serão
duplicados. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região suspendeu à liminar, pois a reforma necessita de um
cronograma de execução de obras e
serviços, além de nova previsão orçamentária. Ou seja, sem datas.

Alto Giro

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

por

Úteis...

Os ministérios da Justiça e das Cidades
vão criar o Sistema de Registro de Avisos
de Risco, que irá armazenar as ocorrências de recall de veículos automotores (inclusive caminhões) de todo o País. Qualquer pessoa vai poder consultar no site
do Denatran (www.denatran.gov.br) se o
caminhão fez o recall anunciado pela fábrica. A consulta sobre a situação do veículo poderá ser feita ao digitar o número
do Renavan e o CPF do proprietário.

Mais empregos formais em
São Paulo

O Estado paulista foi o que mais
contratou no mês de setembro,
segundo o Ministério do Trabalho. Foram 53,57 mil admissões.
Em segundo lugar, Pernambuco
(com 39,64 mil empregos formais
gerados), e em terceiro, Alagoas
(28,56 mil vagas).

Pedágios em excesso

Administrada por duas concessionárias, a Rodovia Marechal
Rondon, no interior de São Paulo,
recebeu a maior quantidade
de novas praças de pedágio da
segunda fase de concessões do
governo paulista. Foram 9 praças, de 2009 para cá.

Vendas de imóveis novos
recuam em SP

As vendas de imóveis residenciais
novos na capital paulista recuaram 48,4% em agosto sobre o
mês anterior, totalizando 1.638
unidades.
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“Todo broto dá galho.”

A carta-frete poderá ser substituída
por um cartão de crédito caso a emenda à lei do transportador rodoviário
seja regulamentada. Enquanto os autônomos comemoram, transportadoras do Sul discordam. “Se a carta for
substituída, o autônomo também terá
custos. O pagamento será transferido
para a operadora do cartão ou banco”,
explica o presidente do Sindicato das
Transportadoras do Rio Grande do Sul
(Setcergs), José Carlos Silvano.

IN úteis...
O polonês Wojtek Wasilewski, de
26 anos, dono de um salão na
Austrália, teve uma idéia diferente
para atrair a atenção: ele contratou quatro cabeleireiras que trabalham de topless enquanto cortam
o cabelo de clientes, segundo o
jornal inglês “Metro”. Wojtek disse
que demorou 18 meses para encontrar as garotas.

termina na justiça

Desce

Fim Da carta-frete em discussão

na Austrália

O serviço de apresentação eletrônica de boletos de cobrança
reduziu em 10% a impressão de
documentos emitidos no País.
Com o DDA, o cliente do banco
se cadastra e paga suas contas
pela internet, celular ou caixa
eletrônico. Dados da Federação
Brasileira de Bancos (Febraban).

Quero cortar cabelo

Menos papel

Guarda de cão

Sobe

Renavam terá registro de Recall

Um ex-casal brigou na Justiça
espanhola pela guarda de um
cachorro. A decisão do juiz da
cidade de Badajoz saiu recentemente, e determinou que o
cão “Laude” permanecerá 6
meses sucessivos com cada um
dos dois. “Estamos diante de
um bem que é essencialmente
indivisível”, disse o juiz.

RNTRC

O prazo está acabando
Faltando um mês e meio para o término do prazo de recadastramento
do RNTRC (Registro Nacional de
Transportador Rodoviário de Cargas), a ANTT registrou até setembro
apenas 317.382 transportadores.
Ainda restam cerca de 840 mil. E a
ANTT já informou que o prazo não
será prorrogado. De acordo com a
Lei 11.442, o RNTRC é obrigatório
a todos os que realizam a atividade
de transporte rodoviário.

Restrição na

Projeto Vida

Além do tradicional corredor de
caminhões, as avenidas do Estado e
Salim Farah Maluf também podem ter
algum tipo de restrição a caminhões
ainda em 2010. O secretário municipal dos Transportes, Marcelo Branco,
anunciou que isso pode ocorrer por
conta do novo trecho da Avenida
Jacu-Pêssego. “Iniciamos uma análise da movimentação dos caminhões
e das cargas na região”, explicou. Se
a restrição ocorrer, será após o fim
de outras obras na Jacu-Pêssego, que
poderá virar ligação entre o Trecho
Sul do Rodoanel e as rodovias Ayrton
Senna e Dutra. Os pesados já foram
proibidos na Marginal Pinheiros.

A prefeitura de Belo Horizonte (MG)
se prepara para iniciar o Projeto Vida
no Trânsito, uma iniciativa feita em
todo o mundo. O objetivo é fortalecer políticas de prevenção de lesões
e mortes no trânsito, bem como o
planejamento, acompanhamento e
avaliação de ações. Serão estudados
os pontos positivos e negativos do
trânsito da cidade, para depois definir quais seriam as melhores soluções
até 2012. No mundo, a ação é chamada de “Road Safety in 10 Countries
(RS 10)”. Além do Brasil, participam
outros nove países, como Rússia, Turquia, China e Egito.

A fotografia é um flagrante que
aconteceu nas ruas de Manila,
capital das Filipinas, um país
asiático. O motociclista identificado apenas como Gilbert,
virou atração local ao ser flagrado junto com o seu cão de
estimação, chamado de “Bogie”, pelas ruas da cidade de
moto e com capacete.

aqui no Brasil

Um iate clube de Thorpe Bay,
no Reino Unido, foi esvaziado
após dois policiais confundirem uma cobra de borracha
com uma verdadeira. Um especialista em répteis foi chamado. No entanto, antes da
chegada do profissional, os
homens da lei perceberam
que era uma brincadeira.

no Trânsito em BH

Não faça isso

Cobra de borracha

causa pânico em clube

Salim Farah Maluf

Alto Giro

Seminário na Logistique

Acontece...

16

A Feira Internacional de Logística, Serviços,
Transporte e Comércio Exterior, que aconteceu
de 26 a 29 de outubro em Chapecó, realizou o 2º
Seminário Sulbrasileiro de Logística. Foram debatidos temas como a Mobilidade Urbana. Entre
os palestrantes, o destaque foi o Secretário de
Controle de Transportes e Trânsito de Medellín
(Colômbia), Rafael Ospina.
Novembro : : 2010

“Deusa da minha rua.”

“Rei da Estrada”
A Scania Brasil apresentou na Exposição de
Transportes do ABC o modelo King of the Road.
Com um exclusivo motor V8 de 580 cavalos, o
veículo é o mais potente homologado no Brasil.
“O King of the Road proporciona maior velocidade média no transporte de grandes cargas”, afirma Eronildo de Barros Santos, gerente executivo de Vendas de Caminhões da montadora. O
motor V8 de 16 litros, além dos 580 cavalos de
potência, oferece torque máximo de 2.700 Nm.
Por dentro, bancos e volantes em couro, e novos
pedais de metal e borracha com o logotipo V8.
Por fora, a cabine R ganhou pintura perolizada
na cor vermelho-rubi. A grade frontal, pintada
em preto, conta com acabamentos cromados,
faróis em xênon, iluminação em Led e máscara negra (tudo de série). O motor V8 é de fácil
manutenção, já que emprega os mesmos componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos dos
motores de seis
cilindros em linha da Scania. O
“King” também
está
disponível na potência
de 500 cavalos
e nas configurações de roda
6x2 e 6x4.

Foco em remanufaturados

Aconteceu...

Até 2015, uma multinacional quer conquistar um crescimento de 20% anuais com a
linha de transmissões, sincronizadores e
embreagens remanufaturados. Os produtos
oferecem um preço 40% menor frente aos
novos. O reparo de uma transmissão demora de 4 a 5 dias. Com um produto remanufaturado, precisa-se apenas de um dia.

Dicas de
VIAGEM

Nova montadora de caminhões
A NC² Global, fabricante de caminhões formada pela joint venture entre a Navistar International Corporation e a Caterpillar, anunciou
em outubro o início da sua operação
no Brasil. A empresa foi criada em
setembro de 2009 para desenvolver,
fabricar e distribuir caminhões co-

merciais globalmente, fora da América do Norte e Índia. E o Brasil é um
dos mercados foco da companhia,
que já atua na África do Sul, Austrália e China. Sua linha de produtos é
composta por caminhões com cabines convencionais e avançadas das
marcas Cat e International.

Belo Horizonte

A capital do estado de Minas
Gerais é cercada pela Serra
do Curral e reúne diversas
atrações, que vão da culinária a baladas. É uma das 12
cidades que serão sede da
Copa do Mundo e sub-sede
dos Jogos Olímpicos. Conhecida como a “capital nacional
do boteco”, possui 14.000
estabelecimentos. A culinária
mineira acompanha bem a
cerveja, o chope, o vinho ou a
famosa cachaça mineira.

Mariana

Município de Minas Gerais, foi
a primeira vila, cidade e capital
do Estado. No século XVII, foi
uma das maiores produtoras de
ouro para a Coroa Portuguesa.
Além de possuir várias igrejas e
museus, um dos pontos altos é
passear na Maria Fumaça, trem
turístico que voltou a funcionar
em 2006. A Estação Ferroviária
de Mariana foi totalmente revitalizada e hoje também é um
ponto turístico da cidade, e funciona também como biblioteca.

Nova opção de médio
O Iveco Vertis é o novo modelo da montadora, que agora está presente no segmento dos caminhões médios. Até então,
a empresa não possuía nenhum veículo
nesse nicho de mercado. O veículo é oferecido nas versões de 9 e 13 toneladas e
foi oficialmente apresentado à imprensa
brasileira em outubro, na Bahia. O Vertis
será o representante da Iveco no importante nicho de médios, segmento que
hoje comanda cerca de 20% das vendas
de caminhões no Brasil.

Dicas de

Restaurantes

Belo Horizonte
Alguidares

Paladino

Avenida Gildo Macedo Lacerda, 300, Braúnas/Pampulha
(31) 3447-6604

Vendas estáveis

Acidentes em Minas Gerais

Rua Pium-í, 1037, Anchieta
(31) 3221-8877

Divulgação do primeiro levantamento dos indicadores de
acidentes e vítimas, envolvendo caminhões, nas estradas de
Minas Gerais: O Estado mineiro
divide a liderança na participação de acidentes com São Paulo
(ambos com 19%), mas continua ocupando o 1º lugar em vítimas (22% dos casos).

Mariana

Sinhá Olímpia

As vendas de caminhões no mercado interno brasileiro em 2011 deverão permanecer nos mesmos índices
de 2010, mesmo com a adoção obrigatória em 2012 da norma de controle de emissões veiculares Euro 5.
O mercado projeta que haverá aumento de encomendas no segundo
semestre do ano que vem diante do
receio de aumento de preços.

Rua do Boqueirão, 2, Distrito
de Passagem de Mariana (4,5
km da cidade)
(31) 3557-5300

Clube do Ouro

Rua Eugênio Eduardo Rapallo,
192-H, Distrito de Passagem
de Mariana (saída para Ouro
Preto, a 4 km da cidade)
(31) 3557-5011

“Não sou rei, mas gosto de uma coroa.”
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Outros
destaques do

Adiam abertura da
Jacu-Pêssego

O prolongamento da Avenida Jacu-Pêssego em São
Paulo apresenta alguns trechos sem iluminação, por
este motivo sua abertura
foi cancelada.

PolÍcia põe fim
À quadrilha

SP: Chuvas danificam asfaltos

Os temporais que atingiram São Paulo no mês de outubro comprometeram
a pavimentação de muitas estradas. Na Rodovia Bauru-Ipaussu (SP-225)
foram registrados muitos buracos na pista e nos acostamentos. Os trechos
mais afetados estão entre os municípios de Bauru e Espírito Santo do
Turvo, no Interior do Estado de São Paulo.

Pesquisa revela trechos de
prostituição infantil

Levantamento da Polícia Rodoviária Federal expõe
1.820 pontos de exploração sexual de crianças e
adolescentes nas estradas federais. Somente no
Paraná são encontradas 168 áreas favoráveis ao crime, sendo 113 consideradas críticas. Os locais não
serão revelados para impedir a migração de áreas.

Marginal: Limite
de 70 km/h

Limite de velocidade na Marginal Pinheiros foi alterado
para 70 km/h no último dia 13. A CET (Companhia de
Engenharia e Tráfego) já iniciou a operação para fiscalizar
e multar caminhões e ônibus que estiverem acima da
velocidade estabelecida. A medida foi tomada para diminuir o risco de acidentes graves.

Projeto estuda alterar
traçado de túnel

O prolongamento da Avenida Jornalista Roberto
Marinho aguarda aprovação da Câmara Municipal
para sair do papel. Com a obra será construído
um túnel de mais de 2 km que ligaria a avenida a
Rodovia dos Imigrantes. Se a lei não for aprovada
a licitação existente será anulada.

Rodovia Anhanguera:
começam as obras

A reforma na Anhanguera (SP-330) planeja
construir trevos, viadutos e faixas adicionais. O
trevo Jaraguá (Km 18) aumentará a capacidade
de circulação na conexão entre o bairro São
Domingos às Marginais Pinheiros e Tietê.
18
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Cinco pessoas foram indiciadas e acusadas de fraudar
certificados para transporte
de cargas perigosas no Rio
Grande do Sul.

Venda de seminovos em
mais 4 estados

A Seminovos Julio Simões
amplia os pontos e vendas. Agora a rede também
abrangerá os Estados do Rio
Grande do Sul, Pernambuco,
Goiás e Rio de Janeiro.

Curta retrata
história da RSC-471

O filme produzido pelo cineasta Paulo Nascimento utiliza
trechos de uma reportagem
histórica sobre o eixo norte da
rodovia RSC-471.

BH: Anel será
revitalizado

As obras estão paradas até
que as alterações no projeto
sejam atendidas, entre elas
um área de escape para caminhões no bairro Betânia.

Lançado o edital para
Transbrasiliana

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes) está buscando
empresas para realizar estudos ambientais e projetos de
engenharia da Rodovia Transbrasiliana.

prorrogado
HORA de abastecimento

O horário para circulação de
tanques no centro de Campo
Grande, em Mato Grosso do
Sul, foi prorrogado por 30 dias.
Os caminhões autorizados poderão trafegar até às 10h.

Mais, mais do

1

Na seleção de novembro, apresentamos um acidente com uma
vítima fatal na China, um coreano “irritadinho” que se dá mal, a
imprudência de um motorista de
caminhão e o relato esclarecedor
de Jeremias sobre sua prisão e
embriaguez. Veja na Internet!

twitter.com/naboleia
Veja o que está rolando

2

1-

Evento dá boas vindas a nova
montadora do paíss

2 - Motorista morre após colisão, caminhão estava carregado de gás

3 - Polícia Federal e Militar realizam
operação contra cargas roubadas

4-

Pesados com mais de 5,5 t são
proibidos de trafegar em Belém

Palavras-chaves dos
vídeos

1 - Acidente impressionante com caminhão mata chinesa

Caminhão desgovernado acerta um poste,
que cai em cima da pedestre que passava
pelo local.

3

2-

Sul coreano deficiente físico se
irrita e morre no elevador

Ele caiu dentro do elevador após colidir
com a porta fechada.

dicas via web

redacao.na.boleia

3 - Motorista imprudente em Goiás

Flagrante de motorista fazendo manobras
no meio da pista com um caminhão em
alta velocidade.

4

4 - Jeremias

Repórter questiona o motivo da bebedeira
para Jeremias e ele responde as perguntas
insanamente.

Para não esquecer

Alguns assuntos da última edição:

1-

As montadoras de caminhões pesados
apostam no potencial de consumo e produção dos brasileiros. Um levantamento feito
pela Scania revela que o País conquistou a
liderança mundial na comercialização dos veículos.

2-

Tráfego restrito de caminhões agora no
bairro do Morumbi em São Paulo. Após a
proibição de circulação de pesados na Marginal Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes as vias da região ficarão congestionadas.

3-

Uma fabricante do Paraná lançou um
consórcio para implementos rodoviários
para empresas e transportadores autônomos. O programa não possui taxa de adesão e nem fundo de reserva.

DE

GRAÇA

Leia estas e outras reportagens no
nosso site

www.naboleia.com.br

“Não sou bombeiro, mas apago o seu fogo”
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Esporte a Motor

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

F-Truck

Beto Monteiro vence etapa no Velopark

O piloto pernambucano marcou a primeira vitória
da Scuderia Iveco na Fórmula Truck no Autódromo Internacional de Velopark, em Nova Santa Rita
(RS). “Esta vitória veio em um momento muito importante, tanto para a equipe quanto para mim.
Vencer em uma corrida de estréia coloca o nome
da marca na história da Fórmula Truck”, declarou
Beto. O resultado esquentou a briga pelo título no
final da temporada. O campeonato ficou com Felipe
Giaffone com 137 pontos, Valmir Benavides com
120 e Roberval Andrade com 113. A próxima etapa
será em 14 de novembro, no Autódromo Internacional de Curitiba (PR).

Stock Car

Max Wilson na frente da Super Final

Em uma corrida disputada do início ao fim, o paulista Max Wilson saiu na frente na abertura da Mobil Super Final. O piloto da equipe Eurofarma RC
(Chevrolet) venceu a nona etapa ao completar as
39 voltas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), com o tempo de 48min54seg438. A segunda colocação ficou com o tricampeão Cacá Bueno, da Red Bull Racing (Peugeot).
O retorno da Stock Car à Londrina foi em grande
estilo. As alterações no traçado tornaram a pista
ainda mais emocionante para os pilotos.

8º Rally dos Bandeirantes
Max Wilson na frente da Super Final

Em uma corrida disputada do início ao fim, o paulista
Max Wilson saiu na frente na abertura da Mobil Super
Final. O piloto da equipe Eurofarma RC (Chevrolet)
venceu a nona etapa ao completar as 39 voltas no
Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), com o tempo de 48min54seg438. A segunda colocação ficou com o tricampeão Cacá Bueno, da
Red Bull Racing (Peugeot). O retorno da Stock Car à
Londrina foi em grande estilo. As alterações no traçado tornaram a pista ainda mais emocionante para os
pilotos.
20
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“Amor é lorota, o que manda é a nota.”

Escolha o pneu

certo e reduza custos
Radial ou Diagonal? Veja qual o melhor modelo para
equipar seu caminhão ou implemento, e gaste menos
com trocas de pneus e consumo de diesel.
A última pesquisa sobre as condições das rodovias brasileiras
da CNT (Confederação Nacional do Transporte) mostrou que os caminhões ainda enfrentam trechos ruins e péssimos em mais de um quarto da malha rodoviária (25,5%
das estradas foram consideradas ruins e péssimas). Por isso, a escolha correta dos
pneus é fundamental para você não parar.
Antes de comprar, é preciso definir bem o trabalho que o seu bruto vai realizar. Serão
fretes de curta ou longa distância? Você vai encarar somente asfalto, ou há trechos
mistos (com buracos, lama e outros perigos)? Por meio dessa análise, é possível otimizar o uso da carcaça dos pneus, principalmente os dos modelos reformados.
O mercado oferece duas opções de produção de pneus: os radiais e os diagonais.
Os primeiros possuem cinturas de aço colocadas debaixo da banda de rodagem. Já
os diagonais são construídos com uma carcaça formada por lonas têxteis cruzadas,
feitas geralmente com nylon.
Não existe o melhor ou pior modelo de pneu – tudo depende do terreno que você
enfrentará. Os pneus radiais duram bem mais do que os diagonais, mas estes últimos
são superiores quando usados em trabalhos off-road e são resistentes a impactos e
cortes. Pneus radiais têm bandas de rodagem rígidas e duráveis, mas suas laterais
são flexíveis e frágeis. Os diagonais duram menos, mas resistem bravamente a batidas e terrenos com objetos cortantes.

Setor de reforma aposta nas bandas de rodagem radiais

Empresas como a mineira ABC Valadares sempre estudam o desenvolvimento de
novas bandas de rodagem para caminhões, carretas, caçambas e trucks. Para atender ao forte mercado de reposição, a empresa busca criar produtos que ofereçam
vantagens para as operações de autônomos e frotistas.
A própria ABC recomenda que a boa drenagem e aderência das bandas são obtidas
com uma correta calibração, com a escolha da banda adequada para cada tipo de
pneu, de carga e do percurso que o caminhão irá rodar (rodoviário, urbano, regional,
misto e fora de estrada).
De acordo com a ABC, se o pneu de carga for bem cuidado, uma carcaça suporta até
três reformas. Os alinhamentos periódicos dos sistemas de direção e suspensão do
cavalo-mecânico, bem como o controle e eventual correção do paralelismo dos eixos
da carreta são itens fundamentais para aumentar a durabilidade dos pneus. Por isso,
o ideal é fazer um rodízio dos pneus a cada 10 mil quilômetros.

Bandagens ABC Valadares
A ABC Valadares oferece alternativas de
medidas para reformadoras, caminhoneiros
e frotistas. A Banda de Rodagem Radial CR
250-210 para aplicação em pneus tem largura de 210 mm, peso de 3.06 kg/m, peso total
de 11.40 kg e 13 mm de profundidade dos
sulcos. Indicada para eixos livres, direcionais
e de arrasto, possui versões de larguras com
223 mm, 235 mm, 250 mm e 260 mm. Para
carretas, a CDE 2 conta com comprimento
de 3.77 m, peso de 5.76 kg/m, peso total de
21.30 kg e sulcos de 21 mm.

CR 250-210

CDE 2

NB
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Curtas
Falta de um bom revestimento
causa surdez

Se for muito alto, o nível de ruído
do motor dentro da cabine pode ser muito prejudicial
à audição do caminhoneiro. Para reduzir o problema,
fabricantes de revestimentos investem na produção de
melhorias nas isolações acústicas. Se o caminhoneiro
ficar exposto muitas horas, a surdez pode ser grave e
irreversível.

Vai comprar caminhão “rodado”?

A maioria dos brutos é pintada com tinta metálica. Fique
atento: Por conta do contato com a luz do sol, suas latarias tendem a ter uma série de manchas. Ainda na lataria, é importante “ouvi-la”: bata de leve para verificar se
o barulho é diferente em algum ponto – isso pode indicar
uso de massa plástica. Ou leve um imã embrulhado na
flanela: se desprender, há furos cobertos.

Ferrugem

Bolha na pintura é sinal de ferrugem. Porém, há lugares
onde ela é mais freqüente: borrachas, sob as portas e
para-lamas, nas arestas inferiores da carroceria, perto
das canaletas e bordas das tampas do capô do motor. Se
você encontrar pontos de ferrugem embaixo dos tapetes, o problema pode ser a vedação das borrachas de
vidros e portas, ou pior: furos no assoalho.

Se a minha porta falasse...

Se uma
das portas fechar com dificuldade, ou quando fechada apresentar uma diferença entre os vãos, questione se o caminhão
foi batido. Verifique também o alinhamento dos frisos das portas: se estiverem desalinhados, isso pode indicar que a peça
foi trocada por conta de batida. Olhe também o estepe: Pontos
estranhos de solda podem indicar colisão traseira.

Funcionário trapalhão

Oscar Franco, de 32 anos, era funcionário de um hotel
de Deerfield, em Illinois (EUA), até ser flagrado usando
as calcinhas, saia e sapatos de uma hóspede. A dona
das roupas, uma mulher de 36 anos, não acreditou no
que viu quando entrou no quarto e viu a cena. Ela processou o estabelecimento, alegando estresse emocional.

Barraco na TV inglesa

Um participante
de um programa de teste de paternidade arremessou
um envelope contra a cabeça do apresentador britânico
Jeremy Kyle, durante o show ao vivo. O motivo: Kyle
tinha acabado de ler o resultado do teste de DNA, que
comprovou que o homem chamado Kev era o pai do
bebê, quando ele jogou o envelope e acertou a cabeça
do apresentador.
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“Mamãe precisa de uma nora”
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Qualidade italiana

A Iveco faz parte do

Grupo Fiat, e foi criada em 1º de janeiro de 1975 pelo
engenheiro mecânico Bruno Beccaria. A nova fabricante
surgiu da união de cinco outras, que operavam na Itália,
França e Alemanha. Em 1990, a Iveco adquiriu 60% da
ENASA, fabricante espanhola de caminhões, e passou
a produzir em Barcelona, Valladolid e Madrid (todas na
Espanha).

111 anos de tradição

Presente no Brasil
com vans e automóveis, a francesa Renault fabrica na Europa até caminhões, como um modelo que
disputa a F-Truck européia. A produção de carros
começou em 1899, quando Louis Renault e seus
irmãos Marcel e Fernand formaram uma sociedade.
Eles decidiram criar a empresa para diversificar os
negócios familiares.

De olho no mercado

O Stralis, cavalo mecânico da Iveco, teve a segunda
geração lançada em 2007, e neste ano viu o nascimento da linha NR (“New Range”, algo como “Nova Série”).
Os novos brutos foram desenvolvidos para atender à
tendência identificada pela montadora no Brasil: operações de transporte com bitrens e rodotrens de 57 e 74
toneladas; e novas aplicações para 6x2 e 6x4.

Na pressão

Buracos na pista e excesso de peso
são os maiores causadores de quebras das lâminas de
molas e problemas no feixe dos caminhões. As molas
não oferecem apenas estabilidade ao bruto: Elas também mantêm o eixo posicionado de maneira correta em
relação às longarinas do chassi. Ou seja, garantem a
segurança ao dirigir.

Oito anos depois...

Coisa de filme: Um
pastor alemão reapareceu oito anos depois de ter
sumido em Boiling Springs, nos EUA. “Nós pensávamos que ele estava morto”, disse Calvin Dixon,
dono do animal. O cão, chamado “Nero”, tinha um
microchip de identificação, o que facilitou o encontro com o antigo dono.

Alguém quer alugar minha boléia?

Isto é que é especulação! Um “apertamento” de cinco
metros quadrados em Roma, na Itália, foi posto à venda
por 50 mil euros, ou R$ 115,7 mil. O imóvel é minúsculo, porém fica próximo à famosa Piazza di Santo Ignazio.
Quem adquirir o bem, poderá desfrutar no exíguo espaço um banheiro com pia e chuveiro, mais um espaço
para uma cama.
“Beijo = cigarro: Não satisfaz, mas vicia.” Novembro : : 2010
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Dicas para o motor

Três procedimentos são
essenciais: Troca de óleo, manutenção do sistema de injeção e dos filtros. O óleo não auxilia apenas na lubrificação
– ele tem uma série de outras funções no motor, como
resfriar, vedar, dissolver impurezas e os ácidos causadores da corrosão produzidos pela combustão. Para conferir
o período de troca, cheque o Manual do Motorista.

Prevenir é melhor do que... Pagar conserto caro

Antes de ligar o caminhão, verifique o nível de óleo. Ao dar partida, não acelere bruscamente, pois o óleo ainda não envolveu todas
as partes internas do motor. O ideal é girar a chave até o
motor pegar, deixar em marcha lenta até que ele se estabilize, e então levantar o giro até 1.000 RPM, para que o
motor atinja a temperatura de trabalho (cerca de 80ºC).

Vida longa à bateria

Ela pode ser comparada a uma pilha comum, ou
seja, tem uma durabilidade que pode ser bem longa
por conta de dois fatores: Primeiro, a quantidade de
equipamentos e a forma como são ligados à ela; e
segundo, uma manutenção correta. Muitos opcionais
podem descarregar a bateria mais do que o alternador consegue repor a carga..

Não faça “gato”

Ligar os equipamentos de
qualquer jeito na bateria pode custar muito caro. Caminhões que funcionam com 24 volts possuem duas
baterias de 12 volts ligadas em série. Como a maioria
dos acessórios funciona em 12v, é comum fazer o “gato”
ligando equipamentos diretamente em uma bateria –
assim, ela descarrega mais rápida que a outra, causa
desequilíbrio e prejuízo.

Homem que teve mais de 100
mulheres morre aos 92 anos

O queniano Ancentus Akuku Ogwela, de 92 anos, faleceu em
outubro. Ele casou com mais de 100 mulheres ao longo
da vida. Seu apelido era Danger (“Perigo” em inglês) por
conta de seu charme tido como “irresistível”. Ele se divorciou de pelo menos 30 mulheres, e teve mais de 160
filhos! Causa da morte: Pressão alta.

Esse veste a camisa

O querido “Fênêmê”
pode falar que já levou não apenas nas costas, mas
também no peito, o nosso querido Brasil. Não é possível
determinar a data em que isso ocorreu, mas uma série
de cabinas standard FNM, da fabricante Amalcaburio, foi
lançada com um símbolo dianteiro que trazia o mapa do
nosso País
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Mitos sobre freio motor

Há quem ache
que o uso do equipamento aumenta o consumo de combustível do caminhão. Porém, é justamente o contrário:
o consumo só acontece quando há injeção, ou seja,
quando você acelera. E isto não acontece quando se está
descendo uma serra, pois com o freio motor o acelerador
está em repouso.

Se você usar o freio motor corretamente...

Preservará as lonas de freio e tambores, pois eles serão menos utilizados. O uso contínuo
desses equipamentos diminui sua eficiência, pois o calor
gerado pelo uso faz com que o motorista tenha que frear
mais. Abusar do acessório provoca perda de lonas por
espelhamento e vitrificação, e dos tambores (que ficam
ovais e trincas). Os pneus também saem ganhando..

Quinta roda... Não é estepe!

Sempre verifique o estado da quinta roda. Se você encontrar qualquer avaria em alguma peça, substitua por
uma nova. E nunca use peças piratas ou faça soldas por
conta própria no acessório ou no pino rei da carreta. Depois de uma viagem, verifique se não há peças soltas ou
quebradas, ou parafusos soltos (devido à tração, alguns
podem ser perder na estrada).

Estocando pneus

O lugar ideal para guardar pneus, câmaras e protetores deve ser coberto e
seco, porque a umidade excessiva pode prejudicar
a carcaça, principalmente se a água ficar empoçada
dentro do pneu. A temperatura deve ser mantida em
torno de 25 graus, e o melhor ambiente é o escuro
(pinte vidros de portas e janelas), pois a luz do sol
resseca e envelhece a borracha.

Invadiu a casa e foi flagrado deitado na banheira
Foi nos EUA: Dustin Haas
jogava videogame na sala de sua casa quando seu cão
começou a latir em frente ao banheiro. Quando foi ver
o que era... Encontrou um estranho deitado em sua
banheira. O suspeito chegou a oferecer US$ 100 para
que o proprietário não chamasse a polícia. Radai Artega
Vasquez, de 27 anos, foi acusado de invasão.

Tá com fome?

No mês passado, um grupo
de chefs preparou um omelete de seis toneladas nesta
sexta-feira em Ancara, na Turquia, na tentativa de entrar
para o Guinness, livro dos recordes. Foram usados 432
litros de óleo e 110 mil ovos durante o preparo do omelete gigante. A antiga marca era de 3,625 toneladas e
tinha sido alcançada em 9 de outubro de 2009.
“Imposto e sogra, tem de sobra.”

Novembro : : 2010
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Cinema...
RED – Aposentados e Perigosos
Baseado em uma história em
quadrinhos, RED é uma explosiva comédia de ação estrelada
por Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich e Helen
Mirren. Frank (Willis), Joe (Freeman), Marvin (Malkovich) e Victoria (Mirren) costumavam ser os
maiores agentes da CIA – mas
os segredos que eles guardam
apenas serviu para torná-los os
maiores alvos da agência. Agora, acusados de assassinato, eles
devem usar toda a sua experiência para manterem-se vivos.
(Paris Filmes)

Vem aí...
Tron: Legacy

Aventura de alta tecnologia em 3D
ambientada em um mundo digital
diferente de tudo que já foi visto antes na tela do cinema. Sam Flynn, o
especialista em tecnologia de 27
anos filho de Kevin Flynn, investiga
o desaparecimento do pai e se vê
preso no mesmo mundo povoado
por programas ferozes e jogos fatais onde seu pai vive há 25 anos.
(Walt Disney Pictures)

DVD...
72 Horas

John Brennan levava uma vida perfeita até sua esposa, ser presa acusada de um crime brutal.

Abutres (Carancho)

Na Argentina morrem todo ano mais
de 8 mil pessoas em acidentes de
trânsito, uma média de 22 por dia.

Livro

Na Estrada
O trabalho dos fotógrafos
Melina Resende e Ricardo
Ferreira faz uma radiografia das rodovias paulistas
e mostra três grandes temas: a estrada, a natureza morta e o humano.
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“Amor = Pirulito: Começa no doce, acaba no palito.”

A Batalha pelo Império

Confucius é um poderoso e influente
ministro que se destaca por seu prestígio e autoridade em um dos impérios da China antiga. Mas tanto poder
traz consigo inimigos invejosos. Uma
traição politica coloca o Imperador
contra Confucius e ele é injustamente deposto de seu cargo e mandado
para exílio. (Imagem Filmes)

Legenda
Ruim
Bom
Ótimo

Piadas

NA BOLÉIA

Robô
dedo duro!
O filho daquele grande frotista chega em casa, tarde da

noite, e encontra o pai na sala com um robô ao lado.
O pai pergunta: Onde estava?
O filho responde: Na faculdade. Fiquei até tarde fazendo trabalho.
O robô vai pra trás do moleque e POOOF, mete-lhe um tapão na cabeça.
- Que é isso, pai?
- Tecnologia de ponta da indústria automobilística! É um robô
detector de mentiras. Agora me conte a verdade.
- Ééé... Pai, tive uns problemas com minha namorada, por isso cheguei tarde.
O robô levanta a mão e POOOOFFFF na cabeça do filho.
- Tudo bem, tudo bem, eu estava na casa dela.
- Fazendo o quê?
O moleque meio desconfiado com o robô, responde:
- É... Bem... Assistindo um filminho!
O robô, novamente: POOOOFFFF na cabeça do moleque.
- Tá bom, tá bom, era um filme pornô! E depois disso
transamos a noite toda!
O pai indignado com o filho diz:
- Que vergonha, filho! Isso não é a educação que eu te dei! Eu
nunca na minha vida menti pro meu pai!
O robô vai atrás do pai e POOOOOOOOFFFFFFFFFFFF na cabeça dele!
A mãe, vendo tudo da cozinha, vai até a
sala e grita:
- Tá vendo?! Só podia ser seu filho!
E o robô: POOOFFFFF na cabeça da mãe.

Grave no celular
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

Cursos
20/11 - Desenvolvimento de
Líderes para Liderança
20/11 - Tratamento de Não
Conformidades, Ações Corretivas e
Ações Preventivas
20/11 - Elaboração de Tabela de
Frete para o Transporte Rodoviário
de Carga (TRC)

O “causo” do funeral
Saindo do único restaurante daquela vila do Mato Grosso, o caminhoneiro vai
subir na boléia quando uma enorme e estranha procissão de um funeral se
aproxima. Primeiro, vem uma carroça com um único caixão preto. Depois,
outra carroça também puxada por um jegue, caixão preto que nem o primeiro. Atrás, vem um homem sozinho, cabeça baixa, levando um pit bull na
coleira. E, mais atrás do tal homem, uma loooooongaaaa fila só de homens!
Curioso da peste, o caminhoneiro chega respeitosamente junto do homem
com o cachorrão, e fala baixinho:
- Meus sentimentos por sua perda. Eu sei que o momento não é apropriado,
mas eu nunca vi um enterro assim! O senhor poderia me dizer quem faleceu?
- Bem... No primeiro caixão tá a minha mulher. Meu cachorro, que está aqui
do meu lado... Ele a atacou...
- Nossa, que tragédia! E o outro caixão?
- Ali tá a minha sogra... Ela tentou salvar a filha.
Aí ficou aquele silêncio pesado. Os dois se olhando bem nos olhos.
- Me empresta o cachorro?
- Entra na fila!

20/11 - Gestão e Manutenção de
Frota
27/11 - Técnicas de Negociações
em Vendas e Motivação
11/12 - Desenvolvimento de
Coordenadores e Supervisores

Informações: Setcesp
(11) 2632-1000

“É bom ser avô, o chato é dormir com a vovó.”
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