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Balanço para
o Futuro
Para iniciar 2011 com boas notícias entrevistamos
as montadoras de caminhões, que encerraram o ano
calculando o grande aumento nas vendas. Todos os
entrevistados cresceram devido ao aquecimento da
economia brasileira e as facilidades impostas pelo
governo, como o auxílio do BNDES e a redução do
IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados).
As restrições, que foram o assunto do ano passado,
continuam com a sua participação no setor. Agora em
Brasília e na cidade de Campinas, sempre com o intuito de desafogar vias prejudicadas com o tráfego.
Uma nova linha de financiamento promete auxiliar
montadoras, concessionárias e frotistas na compra e
na gestão dos produtos.

(11) 5034-8222
ENDEREÇO:
Rua Épiro, 93, Casa 2
Vila Alexandria - São Paulo/SP
CEP: 04635-030

É proibida a reprodução parcial ou total das
matérias publicadas nesta revista sem prévia
autorização da Editora Na Boléia Ltda. As
opiniões expressas nos artigos assinados
são de responsabilidade de seus autores. Informes publicitários são de responsabilidade
das empresas que os veiculam, assim como
os anúncios são de responsabilidade das
empresas anunciantes.

Começamos a edição de 2011 com boas informações
e a Editora Na Boléia espera que este ano seja assim: repleto de boas notícias para o segmento de
transportes.
Boa Leitura!
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BALANÇO 2010

por

Fabio Rogério e Claudia Gonzales

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

Balanço 2010
Perspectivas para 2011
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“Tudo o que o povo diz é, foi ou será.”

1/1/2002 01:10:37

BOM RESULTADO
2010 terminou e foi um sucesso,
montadoras comemoram o aumento
das vendas e dos lucros e os caminhoneiros celebram o bom momento que
atravessa o segmento do transporte
rodoviário. O Brasil anda para frente.
O crescimento foi inegável, mas deve-se ressaltar que os investimentos
acompanharam as necessidades do
país e também passamos por muitas adversidades, como o grande
aumento das restrições a caminhões
em vários estados e os problemas
de infraestrutura das estradas brasileiras. Para avaliar os resultados positivos e apresentar as perspectivas
para 2011, buscamos as opiniões das
montadoras de caminhões.
O presidente da MAN Latin America, Roberto Cortes, avalia que a
empresa encerrou o ano muito bem.

Segundo ele “A crise econômica, a
famosa crise econômica, já é passado. A empresa deverá apresentar um
crescimento de 40% nas vendas em
relação ao ano passado, vamos vender mais do que vendemos em 2008,
ou seja, mais do que no ano anterior
a crise, que foi o nosso ano recorde.
Estamos bastante satisfeitos”.
Ainda de acordo com ele, o incentivo
do governo foi muito importante para
a realização das vendas, como a redução do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) e a tolerância máxima de 7,5% sobre os limites de peso
bruto transmitidos por eixo de veículos à superfície das vias públicas.
O diretor de vendas e marketing
da Agrale, Flávio Crosa, acentuou
o crescimento da empresa em 2010,
que foi de aproximadamente 20%,

em relação a 2009, mas o balanço
2010 foi positivo para todos os entrevistados, tanto para MAN, Agrale,
Scania, Mercedes-Benz e NC².
A Scania encerrou o ano de 2010 com
um crescimento nas vendas em torno
de 106,3%, em comparação ao ano
anterior. “O Brasil corresponde a 87%
das vendas de caminhões da Scania
na América Latina e 47% em ônibus e
nas vendas globais da Scania, o Brasil
responde por 29% dos caminhões e
13% dos ônibus”, segundo Roberto
Leoncini, diretor geral da Scania.
Gilson Mansur, diretor de vendas
de veículos comerciais para o mercado
interno da Mercedes-Benz do Brasil,
ressalta que “Em 2010, todos os segmentos de caminhões tiveram um excelente
desempenho de vendas, em especial os
de leves, semipesados e pesados”.

Roberto Cortes
“A empresa deverá apresentar um
crescimento de 40% nas vendas em
relação ao ano passado”.

“Alegria de pobre é ganhar nenê.”
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BALANÇO 2010

Caminhão

E os caminhões? Muitos modelos novos foram apresentados ano passado, a MAN, por exemplo, lançou o
VW Constellation 26.370, o primeiro cavalo mecânico da linha VW Constellation com tração 6X4 e que
atende as novas legislações do Contran (Conselho
Nacional de Trânsito).
A Scania trouxe para o mercado o King of the Road,
um caminhão com um motor V8 de 580 cavalos, a Agrale
lançou seu primeiro cavalo-mecânico, o Agrale 8500 TR, o
menor caminhão com quinta roda produzido no Brasil.
Com tantas novidades o que podemos esperar para
este ano? O presidente mundial da NC², Al Saltiel,
revela que “A NC² está muito empolgada com os planos para o Brasil em 2011 e por oferecer o caminhão pesado International 9800i e o semipesado
International Durastar”. Ainda de acordo com ele
“A rede de concessionárias está em expansão – ela
contará com dez pontos de venda e de serviços até
o final de 2010 – incluindo a NaviTruck (Grupo Konrad), Interforce (Grupo Catalão), Marcosa, Grupo
Saga e Motobel. Em 2011, os planos contemplam
a inclusão de outros 20, em meados de 2012 nós

devemos ter aproximadamente 30 concessionárias e
mais de 60 em 2015”.
Agora devemos aguardar para as novidades, que se
depender da MAN irão acontecer. Roberto Cortes comenta que “a política é trazer sempre uma novidade
para os clientes” em todas as suas linhas.
A mídia em geral vem colocando o Brasil como o “País
do Futuro” para o mercado de caminhões, por conta
de futuras vendas impulsionadas por eventos como
Copa do Mundo, Olimpíadas e crescimento do consumo do mercado interno nacional (renovação de frota
e desenvolvimento de novos negócios, além dos sempre esperados picos do setor de agronegócio).
Com relação a isso, Al Saltiel, da NC² diz que “O Brasil
é um mercado vital e em expansão para veículos comerciais”. Ele também diz que “Existe uma realidade
fundamental: a economia brasileira está crescendo. A
taxa de crescimento atualmente está em 7% ao ano.
O Brasil é uma das nossas prioridades em termos de
mercado mundial e será a nossa base de distribuição
em todo o Mercosul. O mais empolgante no cresci-

Gilson Mansur
“A meta da Mercedes-Benz é manter uma
participação entre 29% e 30% de participação no mercado de caminhões em 2011”.
10
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“Viajo
peloque
dinheiro,
volto porque
te amo”
“Jacaré
não batalha
vira bolsa
de madame.”
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mento econômico brasileiro é a expansão rápida dos consumidores de classe média que vão transformar a economia a longo prazo”.
O presidente Al Saltiel ressalta que “O comprometimento a longo prazo
com o Brasil, inclui a expansão da produção, criação de empregos e o desenvolvimento de uma rede de parceiros que serão treinados para fornecer
serviços de qualidade para nossos veículos e marcas de âmbito nacional”.
Gilson Mansur, diretor de vendas de veículos comerciais para o mercado
interno da Mercedes-Benz do Brasil, diz que “A meta da Mercedes-Benz
é manter uma participação entre 29% e 30% de participação no mercado de caminhões em 2011. A empresa está preparada para atender as
novas demandas de vendas no mercado brasileiro, que tem exigido altos
volumes de produção, devido ao excelente desempenho de atividades
como mineração, construção, o agronegócio, o comércio varejista e da
indústria, resultado do crescimento econômico do País”.
Para que os bons resultados apresentados em 2010 continuem válidos
este ano, devemos esperar que contar com os investimentos e com o
apoio do governo, como disse Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America, “Esperamos que as condições de financiamento, que o foco
dado aos programas de investimento continuem. O país precisa que a
relação BNDES, governo, bancos privados e a indústria automobilística
está funcionando de uma forma bastante boa, estamos otimistas com o
que vem pela frente”.

Al Saltiel
“Existe uma realidade

fundamental: a economia
brasileira está crescendo ”.

Luciana Batista

Roberto Leoncini
“O Brasil corresponde a 87% das
vendas de caminhões da Scania
na América Latina”.
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“Mulher chora na saída caminhão na subida”
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“Mulher feia e vento forte só servem para quebrar galho.”
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Estradas
Finalizada a
obra na BR-282

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

Atrasos na entrega
da Rodovia
A previsão para conclusão das obras
da BR-448 (Rodovia do Parque) estava prevista para março de 2012, segundo o contrato. De acordo com o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a data deverá ser alterada para o final de 2012.
A expectativa é que após sua conclusão ela diminua em até 40% o tráfego
de veículos na BR-116.

As obras de pavimentação da
BR-282 foram concluídas em
Santa Catarina. Ao todo foram
133 km asfaltados. O primeiro trecho fica entre Lages e
Campos Novos e o segundo
entre São Miguel do Oeste até
Paraíso. A Rodovia é importante para o escoamento agrícola
da região, assim como para
conduzir os motoristas para
cidades turísticas.

Viaduto da Fernão
Dias é liberado

Alerta na
Rodovia SP-333
A cidade de Marília, no interior de São Paulo, registra 38
mortes decorrentes de acidentes de trânsito desde o início
de 2010. Deste total, 42,1%
da vítimas faleceram na SP333, o que representa 16
pessoas. Nenhuma via, exceto
a SP-333 registrou mais que
uma morte em um mesmo
acidente ano passado, o que
preocupa as autoridades.

RJ-104: Nova
Iluminação

A Rodovia Amaral Peixoto
(RJ-104) está recebendo
uma nova iluminação em
toda a sua extensão. Com a
nova iluminação a economia
será de 33%, segundo o Departamento de Estradas de
Rodagem (DER-RJ). Diminuiram as obras nos horários
de pico, para causar menos
impactos no trânsito local.
A RJ-104 liga Niterói, São
Gonçalo e Itaboraí.

14
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O viaduto da Rodovia Fernão Dias (altura do Km 77,5) foi liberado entre as
cidades de São Paulo e Mairiporã, no
sentido Minas Gerais. Um deslizamento em fevereiro danificou a fundação
da ponte, na época ela estava apresentando rachaduras e constataram um
deslocamento de aproximadamente 10
centímetros no maciço.

Estrada da Boiada ganha

Investimentos para obras na

nhou uma lombada eletrônica, no trecho
que liga Vinhedo a Valinhos. O equipamento foi instalado na pista sentido
Vinhedo/Valinhos, antes de terminar
a pista dupla. Um radar de velocidade
já havia sido implantado no local, para
monitorar a velocidade dos veículos.

beração dos recursos do governo federal. O investimento necessário para
recuperação da via é de R$ 330 milhões
para concluir 18 obras, que vão desde a
readequação das alças Leste/Oeste até
a interseção rodoviária da BR-369 com
mais de 15 ruas e avenidas.

lombada
A nova pista da Estrada da Boiada ga-

BR-369
As obras na BR-369 dependem da li-

Falta pavimentação SP: 42 radares nas
nas estradas

Minas Gerais possui 7.224 km de estradas sem pavimentação em suas rodovias
federais e estaduais, o que representa
27% da malha rodoviária do estado, que
ao todo é de 26.951 Km. As rodovias
federais possuem 617 km de estradas de
terra e o restante pertence às estaduais.
O asfaltamento nesses trechos custaria
R$ 1,1 bilhão.

Rodovias

As Rodovias de São Paulo já contam
com 42 radares inteligentes, que
monitoram desde licenciamentos em
atrasos e limites de velocidade até
veículos roubados, furtados, ou com
pendência judicial. Os radares com
Reconhecimento de Caracteres Ótico
(OCR) foram instalados próximos aos
postos da Polícia Rodoviária.

“A mulher no fogão, a sogra na televisão e o trouxa no caminhão.”

1/1/2002 01:11:25

Aumento no pedágio 2.696 radares nas
é o tema no Paraná

O reajuste de 5% no valor das tarifas de pedágio no estado do Paraná
pode não durar muito, se depender
do colegiado do Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná
(DER). Eles decidiram recorrer da
decisão da Justiça que autorizou o
aumento. As concessionárias que
fizeram o reajuste fazem parte do
Anel de Integração.

Rodovias

E mais radares serão instalados no
país... A expectativa é que neste
ano sejam instalados 2.696 equipamentos até março nas rodovias federais. Os investimentos serão de R$
804,7 milhões para compra, instalação e operação dos equipamentos.
Nas áreas urbanas serão instaladas
1.130 barreiras eletrônicas, entre
outros equipamentos.

reajuste na tarifa em Estradas vicinais

quatro praças de pedágio

As quatro praças de pedágio localizadas na BR-153 terão um aumento tarifário de aproximadamente
4,17%, o que significa que o valor
cobrado atualmente (R$2,80) passará para R$2,90. O valor ainda não
foi confirmado pela ANTT (Agência
Nacional de Transporte Terrestres),
ou seja, o valor pode ser maior.

recuperadas

Os moradores de Nortelândia ficavam com as saídas da cidade restritas sempre que chovia na região,
com as obras nas estradas vicinais
o problema começa a ser resolvido. Desde a comunidade rural de
Santaninha e a BR-364 receberam
encascalhamento e patrolamento,
totalizando 52 km.

BR-163/364
será duplicada

A BR-163/364 passará por
obras de duplicação de 238
Km, entre as cidades de
Rosário Oeste e Rondonópolis,
em Mato Grosso, segundo informou o DNIT (Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes). O projeto
inclui a construção de uma
pista nova com duas faixas de
rolamento, viadutos, pontes,
retornos, acessos e benefícios
para os pedestres.

BR-153:

Mais investimentos

O orçamento do Governo Federal reservou para a BR-153
cerca de R$ 55 milhões para
obras neste ano, conforme
as duas emendas apresentadas pela Comissão de Viação
e Transportes e pela bancada paulista na Câmara dos
Deputados. O dinheiro será
investido para a construção do
trevo em Bady Bassitt e para a
duplicação da rodovia.
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Claudia Gonzales ::: fotos Divulgação
deixe seu recado no TWITTER.COM/NABOLEIA
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Úteis...
Sobe

Restrição em Brasília
Os veículos pesados estão proibidos de
trafegar na DF-150, que liga Sobradinho
ao Grande Colorado, das 7h às 9h, e das
17h às 19h. A via alternativa será o Sobradinho II. O DER-DF diz que as medidas
foram adotadas com a intenção de desafogar o trânsito nos momentos de maior
fluxo de veículos na estrada.

IPVA mais barato

Em São Paulo, o imposto 2011
será, em média, 7,2% menor do
que em 2010. O mesmo acontece
em Minas Gerais, onde a tabela
de preços de veículos é a mesma
dos paulistas.

Radares na BR-050

Transporte de rochas

Procaminhoneiro

A Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal analisa a
proposta que prevê requisitos para
transportar rochas ornamentais. Se
aprovado, o texto determinará que
cavalos e semirreboques terão travas
frontais e laterais móveis e ajustáveis
às dimensões da carga. As pedras ficarão presas com correntes tensionadas.
O PBT será de 57 toneladas.

A União Nacional dos Caminhoneiros apresentou ao BNDES
um plano de adequação para o
financiamento federal. O projeto
apresenta soluções para o difícil
acesso ao programa.

Atrás do prejuízo

Para crescer, o setor de mineração no Brasil planeja investir
mais de R$ 20 bilhões em projetos de ferrovias e portos. Entre
os projetos, está a construção de
terminais portuários privados.

Tempo perdido

Navios de carga que passaram
pelos portos nacionais esperaram
3 mil horas (ou 8,2 anos) para
atracar entre janeiro e setembro,
o que demonstra que a infraestrutura ainda é falha.

16
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IN úteis...
O apresentador de um programa
de talentos da República Tcheca,
Leos Mares, perdeu uma aposta e
como resultado teve que usar um
vestido de carne parecido com
a peça que Lady Gaga usou na
cerimônia de premiação da MTV
Americana. O apresentador vai
doar seu traje para um canil.

literalmente

Para crescer, o setor de mineração no Brasil planeja investir
mais de R$ 20 bilhões em projetos de ferrovias e portos. Entre
os projetos, está a construção de
terminais portuários privados.

vestido de carne

Menos velocidade

A moda agora é usar

Desce

Engolindo cobras

A Justiça Federal determinou
a instalação de dois redutores
eletrônicos de velocidade entre
os km 53 e 57 da BR-050, entre
Araguari e Uberlândia, em Minas
Gerais.

Já estamos acostumados com
encantadores de serpentes,
agora o que os habitantes de
Antananarivo
(Madagascar)
presenciam é demais: o encantador de serpentes engole os
répteis vivos e depois os retira!
A cena deve chocar qualquer
um que a presencie.

“Mulher é como horóscopo: a gente sempre dá uma olhadinha.”

1/1/2002 01:11:36

gatinho

Atirou em um

Nos Estados Unidos, uma
mulher de 52 anos foi presa acusada de crueldade
contra os animais e uso de
arma de fogo em público.
O motivo: ela teria atirado
em um gato. Polly Boykin se
defende e diz que atirou em
legítima defesa.
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A Associação Brasileira de Terminais
Portuários (ABTP) prevê que em quatro anos o Brasil chegará a quase 1
bilhão de toneladas movimentadas,
desde commodities (carga de menor valor agregado) até contêineres (que contêm mercadorias mais
nobres). Somente a CSN aposta R$
410 milhões na expansão dos seus
dois terminais arrendados no Porto
de Itaguaí (RJ) - o Tecar, de granel
sólido, e o Sepetiba Tecon, que opera
contêineres.

irrita ao perder implosão

em Campinas

Para este ano, a Secretaria Municipal de Transportes de Campinas (SP) prepara novas leis para
carga, descarga e circulação de
veículos pesados na cidade. Haverá prazo para as transportadoras se adaptarem. O objetivo da
proibição é estimular a utilização
do anel de integração Eng. Rebouças, que será implantado entre
o corredor central e o anel de contorno composto por sete rodovias
que circundam Campinas.

Terminais

planejam crescimento

Apresentadora se

Mais Restrições

A apresentadora Robin Baumgarten, da TV WGN, ficou
irritada após perder uma
implosão de uma ponte em
Seneca, Illinois (EUA). O
programa ao vivo foi cortado para uma transmisão no
estúdio, no momento em que
houve a detonação.

1/1/2002 01:11:41

Alto Giro

Aconteceu...

Receita apreende

R$135 milhões em importados
Foram apreendidos pela Receita Federal um recorde de
R$ 135 milhões em produtos importados pelos Correios
de São Paulo, entre os produtos estavam 410 mil celulares e 460 mil óculos chineses, que seriam importados
por 130 empresas e pessoas físicas. A operação durou
108 dias e ficou conhecida como Leão Expresso 2010.
Os produtos eram artigos de consumo próprio de valor
até US$ 3 mil, estavam subfaturados, com falsa declaração de conteúdo e pirataria.
Uma marca conhecida teve uma grande quantidade
de produtos falsificados e, segundo um representante
comercial da empresa esta foi a maior apreensão do
mundo.

Ex-presidente
inaugura Norte-Sul

18

As rodovias mineiras BR-262, BR-153 e Fernão
Dias possuem o diesel mais barato do país, de
acordo com uma pesquisa feita pelo IPTC (Índice de Preços Ticket Car). Quem abastece o
tanque na BR-153, paga em média R$ 1,92
por litro, já na BR-163 em Mato Grosso o valor
sobe para R$ 2,22 por litro. O melhor preço do
óleo diesel é encontrado no Distrito Federal.
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Sem Parar nos postos

Minas: diesel mais barato

Acontece...

O trecho da Ferrovia Norte-Sul entre Anápolis (GO)
e Palmas (TO) foi inaugurado pelo ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o que corresponde a
1.100 km de trilhos.
As obras ainda não foram totalmente concluídas e
alguns trechos ainda precisam ser terminados. Lula
disse que pretendia fazer a inauguração de todo o
percurso, mas comentou que teve alguns problemas com as empresas responsáveis pela obra.

O Sistema de Pagamentos Automático dos
Pedágios, mais conhecido como Sem Parar, poderá chegar aos postos de gasolina.
O atual sistema funciona em 71 estacionamentos de São Paulo, Rio de Janeiro
e Paraná. Além disso, o Sem Parar está
presente em 47 das 53 concessões de rodovias do país.

“Não olhe a mulher do próximo, quando o próximo estiver próximo.”

1/1/2002 01:11:53

Solução para

o setor de transporte

O Cartão Transportes Bradesco já é
utilizado para pagamento de despesas de frete, combustível e pedágio,
agora além dessas facilidades o cartão poderá ser utilizado para serviços de quitação de frete, emissão de
nota fiscal de consumo de combustível e carga remota de Vale-Pedágio. O beneficio é uma exclusividade
para clientes da CTF Technologies
em parceria com a Bradesco Cartões. A parceria agrega as empresas
Pamcary e Apisul, especializadas em
gerenciamento de risco. O cartão é
uma alternativa à antiga carta-frete,
mecanismo informal de pagamento
de frete, que foi proibido desde junho do ano passado.

PE: Polícia

prende quadrilha

Venda de caminhão cresce

Argentina e as restrições

A Polícia Civil de Arcoverde, Sertão de
Pernambuco, prendeu uma quadrilha
acusada de roubo de cargas de caminhões em diversas cidade do estado.
Os presos foram Joanilson Gomes Ferraz, de 40 anos, Amauri Gonzaga Silva, 26, Gentil Fernandes Filho, 41 e
Marcelo Azevedo Bezerra, 37. A polícia
suspeita que a quadrilha seja formada
por dez pessoas, os outros acusados
estão sendo investigados.

O governo argentino está disposto
a aumentar às restrições ao Brasil. Agora uma ação comercial foi
aberta contra uma fabricante de
peças de automóveis. Se a medida
não for anulada o governo brasileiro poderá utilizar as licenças não
automáticas de importação, que
acabariam atrasando a liberação
de mercadorias importadas.

Dicas de
VIAGEM

Teresina

É a capital e o município
mais populoso do estado
brasileiro do Piauí. Localizase no Centro-Norte Piauiense
a 366 quilômetros do litoral,
sendo, por tanto, a única capital da Região Nordeste que
não se localiza às margens
do Oceano Atlântico. Seus
principais pontos turisticos
são a Central de Artesanato
Mestre Dezinho que é uma
verdadeira feira de arte da
cultura piauiense, o Museu
do Piauí, o Balneário da Curva do São Paulo e a Ponte
Metálica João Luis Ferreira.

Parnaíba

É um município brasileiro do
estado do Piauí. Além das belezas naturais, Parnaíba apresenta um grande valor histórico para o Piauí, apresentando
principalmente nas proximidades do Porto das Barcas
inúmeros imóveis históricos
que traduzem a importâcia de
Parnaíba, chegando naquela
época a ser mais importante
do que a ex-capital Oeiras e
tendo até mesmo referências
na Europa. Hoje apesar da
falta de valorização, Parnaíba
vem despontando como pólo
turístico principalmente com
base de apoio para quem
quer conhecer o litoral do
Piauí, Delta do Parnaíba e o
Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses.

Dicas de

Restaurantes

Teresina

Favorito Bistrô

Av. N. S. de Fátima, 2616
(86)3233-8222

Camarão do Elias

As vendas de caminhões e ônibus encerraram o ano com um
crescimento de 40%, chegando
a 190 mil unidades vendidas. O
cenário positivo para a indústria
foi o reflexo da economia brasileira. A previsão é que este ano
o crescimento gire em torno de
10%, segundo o economista Ricardo Amorim.

Av. Pedro Almeida, 457
(86)3232-5025

Parnaíba
La Barca

Av. das Nações Unidas, 200
(86)3322-2825

Confraria do Paladar
R. Quetinha Pires, 36
(86)3323-9868

“Não se pode chamar a mulher de bem, senão o banco toma.”
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Blog NB
Outros
destaques do

Safra de grãos
em alta

A safra de grãos seguem
em alta no país. As exportações de milho já bateram
o recorde histórico mensal
em setembro, de aproximadamente 2 milhões de toneladas.

Menos roubos em
São Paulo

MAN e Scania, futura fusão?

As montadoras admitiram a negociação que seria realizada com a ajuda da
Volkswagen, que detém participação nas duas fabricantes. Segundo jornais europeus a Volks aumentaria sua fatia na Scania e em seguida faria
a transferência para a MAN. Devemos aguardar, pois até o momento elas
estão apenas conversando.

Acabaram as multas
na Argentina

O governo argentino prometeu cumprir o acordo entre os
países do Mercosul. Isso significa que o país não aplicará
multas indevidas aos caminhoneiros brasileiros. As reclamações surgiam, porque as multas eram aplicadas com
a alegação de que alguns caminhões não cumpriam o
limite de altura. O acordo entre os países proíbe a prática.

Faixa interditada na
Marginal Pinheiros

A Marginal Pinheiros terá uma faixa interditada por 4
meses, entre as 23h e às 5 horas. A interdição no sentido
Interlagos-Castello Branco, entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Tucumã, já foi iniciada. O motivo é que
haverá uma ampliação da pista local da Marginal, sob
responsabilidade da empresa WTorre JK.

Velocidade controlada
em Anel Rodoviário

O controle de velocidade do Anel Rodoviário de Belo
Horizonte voltou a operar. Os equipamentos foram
desligados após o contrato com a empresa que
os operava ser encerrado. O Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes) fez um
acordo com a empresa para religar os nove radares,
até que outra empresa assuma a operação.

Número de acidentes
cai na Marginal

A Marginal Tietê pode comemorar um boa resultado:
o número de acidentes reduziu 35% na via, segundo a
CET(Companhia de Engenharia de Tráfego). A porcentagem representa menos 323 casos de acidentes com
vítimas. A Marginal tem sido vítima de inúmeras reclamações, pois alguns trechos encontram-se inacabados.
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A Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São
Paulo (SSP/SP) revelou que
o roubo de cargas diminuiu
no estado de São Paulo.

Nova via para o
Rio de Janeiro

A BR-040 será duplicada
20 km da pista de descida.
A nova via será utilizada
para a subida e um túnel
será aberto com 5 km de
extensão.

Preservação ambientaL
na BR-440

Um Emissário Coletor de Esgoto será implantado na Rodovia BR-440 para eliminar
as fossas e as obras de pavimentação respeitaram o traçado do manancial que abastece a cidade.

Sobe o tráfego em trechos com pedágios

O fluxo de veículos pesados
em estradas com praças de
pedágios subiu 8,9%, em relação ao mês anterior.

Quatro novas
passarelas na BR-040

A Rodovia receberá passarelas entre Ribeirão das Neves
e Contagem. A ação pretende
reduzir o número de acidentes
envolvendo pedestres.

Radares noturnos
em São Paulo

Novos equipamentos foram instalados em vias de São Paulo,
são radares capazes de identificar placas de noite e de madrugada.

“Mulher bonita já nasce casada.”

1/1/2002 01:12:15

Mais, mais do
Na seleção de janeiro, para comemorar a chegada de 2011 trouxemos uma moça sentindo muito
prazer ao votar, carros e caminhões
praticando drifting e ainda encontramos uma propaganda sensacional da venda de lotes no cemitério
Jardim da Eternidade.
Veja na Internet!

twitter.com/naboleia
Veja o que está rolando

1 - Bom resultado: acidentes na Mar-

ginal Tietê caem 35%

2 - Faixa interditada na Marginal Pinheiros por 4 meses

3-

Radares voltam a funcionar no
Anel Rodoviário de Belo Horizonte

4 - Governo argentino promete aca-

bar com as multas indevidas

dicas via web

redacao.na.boleia

1

2

Palavras-chaves dos
vídeos

1 - Votar es un placer

Uma propaganda muito “diferente” para
levar os eleitores para as urnas.

3

2-

DRIFT : Diesel Mercedes W123
with SCANIA turbine

A técnica de drifting sendo testada em alta
velocidade, confira!

3 - Caminhão Derrapando - Drifting

Drifting com um carro é uma técnica até
comum, observe agora com um caminhão.

4-

4

Propaganda do Cemitério Jardim
da Eternidade
A morte nunca mais vai te preocupar!

Para não esquecer

Alguns assuntos da última edição:

1-

Além de bons resultados para a economia, o ano de 2010 foi marcado pelas restrições aos caminhões em diversos locais de
São Paulo e do Brasil. Os mostoristas que
desrespeitarem a lei receberão multa no valor
de R$85,00 e perderá 4 pontos na certeira.

2-

Novos radares que multam à noite em
São Paulo já foram instalados pela CET-SP,
os equipamentos são capazes de identificar
placas de noite e de madrugada.

3-

Lançado o novo modelo de caminhão
Iveco Vertis. O caminhão de porte médio foi
totalmente desenvolvido no Brasil, seu motor é o Iveco-FPT NEF 4, com baixa emissão
de poluentes e preparado para a conversão
ao Euro V.

DE

GRAÇA

Leia estas e outras reportagens no
nosso site

www.naboleia.com.br

“Se Deus fez coisa melhor do que mulher, ficou para ele.”
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Curtas
Boléia sempre limpa

Para deixar seu caminhão sempre em dia, vale a pena gastar alguns minutos
que vão lhe ajudar nas muitas horas que você passa na
estrada. Para manter os vidros sempre limpos e retirar
a oleosidade que se acumula com a poluição, passe uma
flanela com limpa-vidros. Se não quiser gastar muito,
um jornal e álcool poderão dar o mesmo resultado.

Meio ambiente e caminhões

Se uma
cidade de um milhão de habitantes adotasse “telhados
verdes”, ela conseguiria reduzir emissões de carbono
equivalentes a 10 mil caminhões em um único ano. Um
estudo da Universidade de Michigan chegou à
essa conclusão.

Homem é intimado 3 vezes a
pagar dívida de 1 centavo

Stuart Garfield, de 49 anos, já recebeu três intimações para que
ele pague uma dívida de um centavo de libra para o Departamento do Trabalho e das Pensões do Reino Unido.
Ele pensou que fosse um erro simples, quando recebeu
uma carta. Funcionários do órgão disseram para ele não
se preocupar, mas a cobrança não pára de chegar.

Em 19 anos, casal faz sexo com
mais de 5 mil pessoas

E depois dizem que
os estrangeiros são “frios”... A britânica Sarah Moore, de 39
anos, e seu namorado, o americano Geoff Daniels, de 40 anos,
estão juntos há 20 anos trabalhando na mesma profissão: eles
ajudam homens, mulheres e casais a superar problemas como
a perda da virgindade ou dificuldades em ter relações sexuais.

Entalou na máquina de lavar
roupa

Um menino chinês de três anos ficou preso
por mais de uma hora no tambor de uma máquina de
lavar roupa em Taiyuan, na província de Shanxi. Os bombeiros serraram a máquina para fazer o resgate do pequeno. O garoto Chaofan ficou preso na máquina quando
estava brincando de esconde-esconde com sua mãe.

Entalou no buraco

Na Índia, uma equipe
de resgate usou uma escavadeira para libertar um bebê
elefante que havia ficado preso em uma vala perto da
cidade de Bokakhat. Como o filhote não conseguia subir
as paredes de lama, a equipe cavou espaço suficiente
para que ele pudesse sair sozinho. A mãe do filhote ficou
próxima à área durante todo o resgate.
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“Mulher não é música, mas eu canto todas.”
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10 anos de Brasil

Em dezembro do ano
passado, o Fiat Ducato comemorou uma década de fabricação no Brasil. O furgão é ideal para o transporte de
passageiros e o de cargas. Ele também entrega bastante
conforto e segurança para o motorista, pois é equipado
com airbag, ABS, ar condicionado, freio a disco nas 4
rodas, direção hidráulica, trava e vidros elétricos.

Acelera, Van!

Os furgões Master podem se
orgulhar por fazer parte de uma família campeã: A
Renault conquistou o título do Mundial de Construtores da Fórmula 1 de 2010, com os carros da escuderia
Red Bull Racing. Este é o nono título de Construtores
obtido por carros equipados com o motor Renault.

Na rota da soja

A cidade de Marialva, região de Maringá (PR), que recebe um grande fluxo de
caminhões por conta da “rota da soja”, inaugurou uma
nova concessionária da Iveco. O estabelecimento teve
um investimento de R$ 9 milhões, e conta com refeitório, oficina, sala de jogos e dormitórios, além de oficina
exclusiva para funilaria e pintura e o local específico para
lavagem de veículos.

Cão devora passaporte e casal
perde lua-de-mel

Os americanos Eric
Mann e Brooke Blew planejaram passar a lua-de-mel
em Cancún, no México. Quando chegaram autoridades
mexicanas não permitiram a entrada do casal, por que
o passaporte deles estava com marcas de dentes. O
“culpado” foi o cão de estimação de Eric.

Pediu em casamento... No
esgoto. E ela aceitou!

O inglês Steven
Sparks, de 41 anos, teve uma idéia, no mínimo, bizarra.
Para pedir a mão de Carolyn Payne, 29 anos, ele a levou
para visitar o esgoto da cidade de Brighton, na Inglaterra. Ali ele perguntou: “Você quer casar comigo?”. A
resposta foi sim.

Sem noção

O Ryan M. McNames, de 19 anos, vai
entrar para a história de Columbia (EUA). Ele foi preso
após ligar para a polícia com o objetivo de reclamar do
serviço prestado por duas prostitutas. Ele afirma que
pagou US$ 60 para ver seios e receber sexo oral. Como
uma das moças não cumpriu o acordo, ele queria o dinheiro de volta. Foi preso por incentivo à prostituição.
“Minha sogra caiu do céu. A vassoura dela quebrou.”
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Freio Motor

Curtas

Ainda há quem prefira descer uma
serra com o caminhão carregado na “banguela”, o que
é muito arriscado. O uso do freio motor não aumenta
o consumo de diesel, pois só existe injeção quando se
acelera. Outro “mito” é que o freio motor força o motor
isto não ocorre porque, justamente com o freio, o motor
trabalhará com temperatura e pressão constantes.

Você sabe cuidar da embreagem?

É possível prolongar a vida útil todo dia, ao ligar o bruto,
aguarde a pressão do ar subir até 5 bar. Se você acionar
com uma pressão inferior, o pedal ficará pesado, forçará
o sistema hidráulico e poderão surgir até vazamentos.
Ao arrancar, use a marcha mais baixa e a menor rotação, evitando trancos no passar das marchas.

Escondendo coisas nos “pneuzinhos”

Duas norte-americanas foram presas no estado de Oklahoma (EUA) acusadas de furtar mercadorias
e escondê-las no sutiã e na “gordura corporal”, segundo
matéria do jornal “Edmond Sun”. Ailene B. Brown, de 28
anos, e Shmeco Vashon Thomas, de 37, foram flagradas
com US$ 2,6 mil em mercadorias – calças jeans, botas,
uma carteira e luvas.

Cerveja salva?

Bem, salvou a vida do inglês
Snaz Martin, de 43 anos. Dono de uma “barriga de
cerveja” e de um pub (o nosso boteco), ele levou uma
facada de um cliente bêbado, que se irritou ao ser expulso do bar. Médicos que o atenderam lhe falaram que sua
gordura extra impediu que a faca atingisse órgãos vitais.

Um ladrão diferente

Na cidade de Jacksonville, Estado da Flórida (EUA), os criminosos tem
atitudes bem peculiares. Um deles invadiu uma casa,
preparou um bolo para comer, navegou em sites pornográficos na internet e dormiu em uma das camas.
Só não foi preso porque um vizinho o flagrou e o “fora-da-lei” conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

Afobado pára carro dentro de
piscina

Charles Marckenson, de 28 anos, parou o
carro dentro de uma piscina em North Lauderdale, na
Flórida (EUA), depois que tentou fugir da polícia. Ele foi
abordado pelos policiais após ser encontrado dormindo
dentro do veículo. Ao ser acordado, não pensou duas
vezes e acelerou, atravessando uma cerca de um condomínio de apartamentos e parou dentro de uma piscina.
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“Sogra, casamento & Amor.”
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Vícios “malditos” ao volante

NUNCA acelere durante uma troca de marchas! Isto reduz a
vida útil dos componentes da embreagem e da caixa de
câmbio, além de aumentar o consumo de diesel. Outra
importante observação: sempre trafegue com o veículo
engatado. Nas subidas, ao chegar no topo, não acelere:
aproveite o “embalo” para economizar combustível.

Quinta roda

Sempre lembre que a má condução
do caminhão (como acelerações e frenagens bruscas,
além de levar sobrepeso na carga) afeta diretamente a
durabilidade da quinta roda. Se você notar algum problema na peça, vá à oficina junto com a carreta: o pino
rei e a plataforma podem ser as causas do mau
funcionamento.

Réplica de F-1 é feita com
garrafas

Na Tailândia, um shopping de Bangcoc,
capital do país, expôs uma réplica de um carro de
Fórmula 1 feita com garrafas de bebidas energéticas.
A obra é a homenagem à equipe “Red Bull”, a campeã
do Mundial de Fórmula 1 de pilotos e construtores.
Para construir a “máquina”, foram usadas 2.615 garrafinhas.

Homem invade escola e dança nu
para câmeras

Dakotah Lamuska foi preso em
Jackson, no Tennessee (EUA), depois que invadiu uma
escola e foi flagrado dançando nu pelas câmeras de
vigilância. Lamuska invadiu a escola quebrando uma
janela, começou a dançar sem motivo aparente.

O programa era ruim, hein?

A TV
espanhola causa enjôo. Pelo menos foi o que aconteceu
durante a transmissão ao vivo do programa “Saber Viver”, do canal RTVE. Uma mulher da platéia foi flagrada
vomitando durante o show. E tudo aconteceu enquanto
a apresentadora falava – a espectadora aparece sentada
em uma bancada, usando um saquinho plástico.

Casal é punido com multa por
barulho durante sexo

Stefanie Müller, de
24 anos, e Lucas Zetsch, de 25, foram multados em 100
euros (cerca de R$ 230) por excesso de barulho durante
o sexo. Vizinhos ligaram para a polícia para reclamar que
não conseguiam dormir por causa dos “sons de amor”.
Quando chegaram ao local, os policiais multaram, mas o
casal se negou a pagar.

“Sexo grátis. Amor a combinar.”
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Cinema...

DVD...
O cartel
Biutiful

Uxbal é um pai devoto, amante
atormentado, filho iludido, empresário do mercado negro, amigo de fracassados, caçador de
fantasmas, sensitivo. Uxbal sente
o perigo iminente da morte, tenta
reconciliar seu amor e salvar seus
filhos, além de tentar salvar a si
mesmo.

Em Tijuana, no México, Mark Shields
(Litotta), um veterano assassino, é
contratado para caçar Salazar (Garcia) um chefão do tráfico. Em uma
virada do destino, ele encontra uma
mulher, Olivia, que luta cara garantir
o bem de sua filha.
(Paris Filmes)

O Turista

Brasil Animado

Johnny Depp atua como um turista americano cujos flertes
brincalhões com uma estrangeira (a bela Angelina Jolie) levam
a uma rede de intriga, romance
e perigo.

Brasil Animado é o primeiro filme
brasileiro em 3-D, conta a história
de Stress & Relax: um empresário
que só pensa em dinheiro e um diretor de cinema que vive insistindo pra
que este invista em seus projetos.

Livro

Logística e Transporte de Cargas no Brasil
Produtividade e Eficiência no Século XXI
O transporte de cargas é o principal
componente dos sistemas logísticos
das empresas. Sua importância pode
ser medida através de, pelo menos,
três indicadores financeiros: custo,
faturamento e lucro.

DMX Pronto para matar

Em alerta após o furacão Katrina e assustada com os traficantes, a cidade
de Nova Orleans - que tem o maior
índice de crimes per capita em todo
os EUA - precisa tomar uma atitude
drástica contra os poderosos reis das
drogas.
(Paris Filmes)

Legenda
Ruim
Bom
Ótimo
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“A única sogra que presta é a da minha mulher.”
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Piadas

NA BOLÉIA

Presente de Grego
A esposa, com o aniversário chegando, joga uma indireta no marido:
- Amor, meu aniversário está chegando e quero um presente bem
legal. Vou te dar uma pista: vai de zero a cem em menos de 5 segundos, pode ser de qualquer cor.
No dia do aniversario a mulher encontrou um pacote no quarto com
uma balança de banheiro, cor de rosa, novinha.
A propósito, o marido continua desaparecido.

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
05/02 - Estratégias para Logística
de Transportes e Distribuição.
19/02 - Como Implantar e Desenvolver a área de Recursos Humanos
na sua Empresa.

Até que a morte os separe...
Um homem foi levado perante o juíz acusado de necrofilia, por ter feito sexo
com um cadáver feminino.
Disse-lhe o juiz:
- Em 20 anos de magistratura, nunca ouvi uma coisa tão imoral. Dê-me uma
única razão para eu não pô-lo na cadeia e jogar fora a chave!
- Vou lhe dar não uma, mas TRÊS boas razões:
1º) Não é da sua conta.
2º) Ela era minha esposa.
3º) NÃO SABIA que ela estava morta. Ela SEMPRE agia assim!
FOI ABSOLVIDO.

De volta para casa
Depois de algum tempo viajando, o sujeito entrou numa zona, deu R$
500,00 para a cafetina e pediu:
- Eu quero a mulher mais feia da casa e um prato de macarrão bem gorduroso!!!
A madame respondeu:
- Olha cavalheiro, por esse dinheiro, você pode ter uma loura linda e um
prato finíssimo!
- Minha senhora, eu não estou com tesão. Eu estou com saudades de casa...

23/02 - Atualidades Sobre a Lei da
Balança.
26/02 - Programa para Capacitação de Líder - Coach.
12/03 - Apuração de Custos
Operacionais no TRC e Formação de
Frete - Identificação e Análise da
Apuração de Custos.
19/03 - AGestão Financeira do
Contas a Pagar X Receber.

Informações: Setcesp
(11) 2632-1000 / 2632-1078
2632-1079

“Chifre e dente só doem quando nascem.”
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