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Ano novo significa reajuste nos preços, mês passado muitas
concessionárias espalhadas pelo Brasil aumentaram os valores
dos pedágios cobrados aos motoristas. Muitas empresas justificam o aumento, no custo que elas possuem para manter
a via em um bom estado de funcionamento. Por isso caminhoneiros alertamos, se o pedágio aumentou e a melhoria não
veio: cobre.
A falta de caminhoneiros no mercado vem preocupando empresas e entidades do setor, o Sindicato das Empresas de
Transporte de Carga em Pernambuco (Setcepe), por exemplo,
fez um levantamento no estado e descobriu um número preocupante que revela ausência de mão de obra no setor. O salário e os benefícios oferecidos, não estão atraindo os futuros
e os atuais motoristas.
Boa Leitura!
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Evite

M

otoristas desatentos, cansaço constante, deficiências (visual, auditiva e motora), consumo de álcool
ou droga, excesso de velocidade, desrespeito à velocidade, ultrapassagem indevida, falta de cinto de segurança, imprudência de pedestres, de ciclistas e de motociclistas são as principais causas de acidentes nas Rodovias
brasileiras, mas não são as únicas.
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entendermos porque é importante diminuir a velocidade no período de chuva, ou para que devemos nos
manter ainda mais afastados do veículo à frente, dificilmente o faremos”.

A questão é que embora os acidentes continuem ocorrendo, eles podem ser evitados com simples mudanças de
hábitos, por exemplo, o motorista que não usa cinto de
segurança deve passar a fazê-lo sempre.

Ainda de acordo com ela, é de responsabilidade do caminhoneiro conhecer e obedecer o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) , pois “O resultado de uma regra não cumprida
no trânsito pode gerar danos imensuráveis e irrecuperáveis, se ele [motorista] se machucar ou machucar alguém,
por não dar a atenção necessária àquela atitude. Muitas
vezes tomada por não saber a importância dela”.

A conscientização do motorista também é muito importante. Maria Salete Romero, especialista em Psicologia
de Trânsito da Condu - Treinamento Especializado em
Segurança no Trânsito, comenta que “Sempre ouvimos
a seguinte recomendação: na chuva, diminua a velocidade
e aumente a distância do veículo da frente. Porém se não

No decorrer desta matéria analisaremos a importância de
transportadoras e caminhoneiros estarem atentos as condições físicas e emocionais dos motoristas, assim como
o respeitos ao limite de velocidade, a atenção nas frenagens, entre outras situações que são essenciais para
garantir a segurança e a economia no trânsito.
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“O homem de seis milhões de quilômetros”

Edivani Lopes

Divulgação

ACIDENTES
e Poupe
Dinheiro

Direção e segurança podem andar juntas

Acidentes de trânsito são sempre noticiados após um feriado prolongado, nesta época divulgam a quantidade de
acidentes que ocorreram em determinada Rodovia. É bom
saber que incidentes envolvendo caminhões ocorrem, infelizmente, todos os dias e existem algumas práticas que
podem diminuir o risco ou a gravidade das ocorrências.

Morguefile.com

Direção defensiva é a ação do motorista diante de um risco real no trânsito, já a direção preventiva se baseia na
capacidade de antecipar possíveis riscos. Explicando melhor, ao utilizar a direção defensiva às habilidades do motorista ao volante são muito importantes, na preventiva o
caminhoneiro tenta evitar a ocorrência de incidentes.
É imprescindível que o condutor seja proativo e seguro
em relação aos perigos que pode enfrentar, como explica
o gerente de consultoria Dennys Riper, do Centro de
Prevenção de Acidentes (CEPA).
“Por exemplo, ao se aproximar de um cruzamento, o condutor preventivo antecipa o possível surgimento de riscos
potenciais, posicionando o pé sobre o pedal do freio - técnica conhecida como ‘cobrir o freio’ -, mesmo tendo a preferência. Dessa forma, ele estará encurtando seu tempo
de reação e como resultado a distância total de parada do
seu veículo”, comenta ele.

E a economia?

Everystock Photo

Transportadoras investem em treinamentos como forma
de ensinar aos seus motoristas o que é a prevenção e
como reduzir os acidentes, o que demonstra uma preocupação social e gera uma economia ao longo dos anos para
a empresa. Um motorista quando treinado rende mais,
e gera menos custos com despesas de manutenção de
veículos, indenizações e outros transtornos relacionados
aos acidentes.
“O treinamento de condutores é algo fundamental para
toda empresa evitar problemas com acidentes. Através
desses cursos ou treinamentos, os motoristas começam
a entender porque as regras existem e, dessa forma fica
muito mais fácil praticá-las”, diz Romero.

Existem muitas ações preventivas que podem ser tomadas, podemos citar algumas, por exemplo, estar consciente das funcionalidades e das condições do pesado;
conhecer seu estado psicofísico e como este estado pode
afetar a segurança; realizar continuamente uma varredura visual do ambiente de trânsito ao redor do caminhão;
redobrar os cuidados e a atenção ao dirigir; controlar a
velocidade às condições da via, do clima, da carga e do
trânsito; não se deixar distrair por ações não relacionadas ao ato de dirigir.

Luciana Batista

Dicas

Everystock Photo

A demanda no Brasil está crescendo, por isso transportadores e caminhoneiros devem ficar atentos e redobrar
suas precauções para evitar prejuízos. Neste segmento os
danos são sempre maiores, pois os itens transportados
costumam ter grande valor agregado e geram um impacto
nas cadeias de produção do país. Por isso investir em treinamento e conscientização do motorista hoje, é poupar
dinheiro amanhã.

“Sem caminhão o Brasil pára”
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Algumas falhas humanas
Álcool

O álcool causa um efeito imediato no cérebro que pode
ser depressor ou estimulante, de acordo com o nível
absorvido.
Assim sendo, o álcool produz uma alteração fisiológica que
aumenta o risco de ocorrências no trânsito, pois nos seres humanos ele modifica a capacidade de discernimento,
torna os reflexos mais lentos, diminui a vigilância e reduz
a acuidade visual.
Bebidas alcoólicas também diminuem a pressão sanguínea e causam a depressão das funções de consciência e
respiração. Além disso, o álcool tem propriedades analgésicas e anestésicas em geral.
À medida que o motorista bebe, ele piora o seu estado de
alcoolemia, até em nível baixo ele pode alterar a capaci-

dade de percepção e aumentar
o risco de incidentes. Os efeitos
negativos são progressivamente
intensificados à medida que a alcoolemia aumenta.
O álcool aumenta o risco direto
de acidente, mas deve-se ressaltar que o álcool prejudica outros
aspectos da segurança do caminhoneiro, como a falta do cinto
de segurança e o desrespeito
aos limites de velocidade.
Os condutores alcoolizados
correm um risco muito maior
de acidentes de trânsito que
os motoristas não alcoolizados, e esse risco cresce
consideravelmente conforme
aumenta a concentração de
álcool no sangue.

Morguefile.com

Um das principais causas de acidentes no trânsito é condução de um veículo sob efeito do álcool, uma imprudência dos caminhoneiros que pode gerar vítimas em
todos os calões da nossa sociedade.

rebites

Everystock Photo

Agora quando estamos falando de caminhoneiros, sempre
devemos lembrar dos conhecidos “rebites”. Um rebite é
uma droga derivada de anfetaminas que possuem o poder
de estimular o sistema nervoso central, fazendo com que
ele trabalhe em um ritmo mais acelerado. Os motoristas
utilizam para dirigir muitos dias e noite com poucas, ou
nenhuma, hora para dormir e descansar.
O perigo é ainda maior quando ingerem a droga com bebidas alcoólicas, para potencializar o efeito. Muitas áreas
do organismo são afetadas, por exemplo, a pessoa apresenta um quadro de insônia, fala rápido, perde o apetite
e se sente revigorado.
Outros efeitos que a droga produz são a taquicardia, aumento da pressão sanguínea, agressividade, irritação, delírio persecutório, alucinações, paranóia, palidez, dilatação dos olhos (o que causa ofuscamento) e a degeneração
das células cerebrais.

Everystock Photo

É importante manter os motoristas cientes de suas ações,
pois a negligência, imprudência e a imperícia são as principais causas para os acidentes de trânsito que acontecem
todos os dias no país. “A grande maioria dos acidentes de
trânsito pode ser evitada com uma simples mudança no
comportamento de risco dos usuários da via pública, seja
ele o condutor de um veículo, um ciclista, motociclista ou
pedestre”, como comenta Dennys Riper.
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dinheiro,
volto porque
te amo” vencendo”.
“Um pelo
caminhão
gemendo,
uma prestação
Julho : : 2010
Fevereiro
: : 2011“Viajo

- Defeitos de manutenção ou a inexistência dela;
- Retrovisores com problemas;
- Utilização incorreta;
- Faróis com defeito ou mal ajustados;
- Pneus lisos (“carecas”) ou com falta de
calibragem;
- Falhas mecânicas;
- Sobrecarga ou carga obstruindo ângulos de visão;
- Carga mal condicionada, transportada
em local inadequado.

Everystock Photo

Um pesado em más condições pode
transformar-se em um instrumento perigoso e pode ampliar, por exemplo, a
gravidade de um acidente. Os problemas mecânicos normalmente apresentados são:

Everystock Photo

Acidentes de trânsito podem ocorrer
por três principais motivos: o fator humano, a infraestrutura e meio ambiente
e por último o fator caminhão. Quando
analisamos o fator caminhão, estamos
nos referindo as condições gerais do
veículo e sua capacidade de dirigir sem
colocar motoristas, passageiros e pedestres em perigo.

Everystock Photo

Fator caminhão

Estes motivos, aliados à evolução do
tráfego nas grandes cidades e as rotas portuárias das regiões Sul/Sudeste,
ocasionam em um engarrafamento da
malha viária no país.
Levando em consideração estes problemas, são causas de acidentes:
-

Sinalização precária ou a falta dela;
Mudanças do contexto da rodovia;
Falta de visibilidade;
Condições meteorológicas
Buracos;
Acostamentos estreitos.

Jaime Batista da Silva

Se fizermos um pesquisa com caminhoneiros, questionando as condições das
estradas brasileiras, poucos falaram
elogios. Isto porque existe uma degradação da pavimentação nas nossas
vias, uma sinalização precária e acostamentos pouco seguros.

Morguefile.com

Infraestrutura
e Meio Ambiente

Morguefile.com
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“Viajo pelo dinheiro, volto porque te amo”.

“Não sou Sílvio Santos, mas vivo desse baú”.

Fevereiro : : 2011
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Bloqueio na
Raposo Tavares

Pedágios

Pedágio volta a
aumentar
na sp-332

A concessionária Rota das Bandeiras anunciou o aumento no
valor do pedágio na SP-332,
altura do km 135,5 da Rodovia
Professor Zeferino Vaz, entre a
Refinaria de Paulínia e Cosmópolis. Agora a tarifa foi para R$
5,45 e para motocicletas para
R$ 2,70, contra os R$2,50 e
R$1,20, respectivamente.

MT: Reajuste
tarifas nas Rodovias

O valor do pedágio das Rodovias MT-242 e MT-449 serão
reajustadas de R$3,50 para
R$5,10, este será o primeiro
reajuste desde 2006. No estado
são desenvolvidas parcerias
com os produtores rurais e o
governo para, através de consórcios, asfaltarem e fazerem
obras de manutenção em Rodovias essenciais para o escoamento de produção agrícola.
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BNDES aprova
empréstimo
Morguefile.com

Caminhoneiros autônomos e
transportadoras questionam o
valor cobrado nos pedágios de
São Paulo. Foi divulgado que
as rodovias paulistanas poderiam cobrar um valor menor
se o indexador para reajustes
fosse o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), em
vez do Índice Geral de Preços
do Mercado (IGP-M) utilizado
em muitas vias.

Google

Pedágio poderia
ser menor

A concessionária ViaOeste fez o bloqueio
do acesso ao km 100 B da Rodovia Raposo Tavares, nos dois sentidos. A interdição durará cerca de 90 dias para obras
na marginal oeste, entre os km 95 e 105
da via. Os caminhoneiros deverão redobrar a atenção para evitar acidentes,
embora todo o trecho em obras esteja
devidamente sinalizado.

A Cart (Concessionária Auto Raposo Tavares) e a Ecopistas, do grupo EcoRodovias, tiveram o pedido de empréstimo
aprovado pelo BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) no
valor de R$ 1,4 bilhão. Em 2009 a Cart
financiou R$ 1,052 bilhão do BNDES,
quando assumiu a administração do
corredor Raposo Tavares, em São Paulo.

SPMar é o ganhador da

MT: Reajuste

tação para construção dos trechos Sul e
Leste do Rodoanel, segundo anúncio da
Artesp (Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo). O valor de pedágio
apresentado para o Trecho Sul foi de R$
2,1991 e para o Leste R$ 1,6493.

preço do pedágio para R$3,90, o que representa 11.14% a mais no valor cobrado. Com
o reajuste algumas melhorias poderiam ser
feitas, como a conclusão de 84 km de recapeamento e a compra de uma ambulância
e um caminhão guincho. A via faz a ligação
entre Lucas do Rio Verde a Tapurah.

Investimento de

BR-470:

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) vai investir em sinalização vertical (na pista) e
horizontal (placas) aproximadamente
R$108,2 milhões nas rodovias federais.
Somente em Minas o valor contemplado
será de R$12 milhões, para obras em 12
estradas, entre elas a BR-365, que liga
Monte Claros a Uberlândia.

O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, levará a questão da
duplicação da BR-470 (Vale do Itajaí)
para o Governo Federal. Estudos estão
sendo realizados para garantir que a
obra seja iniciada, mas até o momento
a única certeza, segundo o governador
é que “não podemos é deixar a rodovia
do jeito que está”.

em Rodovia
licitação
O consórcio SPMar é o ganhador da lici- A Rodovia da Mudança (MT-449) ajustará o

R$108,2 milhões

“Se buraco fosse flor, estrada era jardim”.

Duplicação

Mãos na massa na

Duplicação pode

E uma boa notícia: as obras estão avançando no Lote 29 da BR-101, em Santa
Catarina. O Dnit está atuando em duas
frentes de trabalho que dão continuidade as obras que estão concentradas
na etapa de supressão de vegetação,
serviços de topografia, montagem de
canteiro de obras e na mobilização de
ope-rários e equipamentos.

A duplicação da SC-401 já está prevista, mas o governador de Santa
Catarina, Raimundo Colombo quer que
a obra continue até o trevo do Bairro
Cachoeira do Bom Jesus, no Norte da
Ilha. Com isso a extensão da obra aumentaria para cerca de 1,8 km e beneficiaria pelo menos 45 mil carros que
trafegam no local na alta temporada.

BR-101

ganhar segunda fase

Autorizado aumento

BID auxilia

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) deu um parecer
positivo ao aumento da tarifa nas Rodovias que integram o Pólo Rodoviário
de Pelotas (BR-116, 392 e 293/RS),
administrado pela Ecosul. Atualmente
subiu de R$7,20 para R$7,80, de acordo com a resolução n°3.621.

O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) auxiliará o estado do
Espírito Santo em obras que visem melhorias nas rodovias, que contribuirão
assim, com o desenvolvimento socioeconômico do estado melhorando
a situação do transporte terrestre de
cargas e passageiros.

melhorias em Rodovias

Morguefile.com

de tarifas no RS

Aumenta o
número de acidentes

Segundo um levantamento da
Polícia Rodoviária Federal, o
número de acidentes em 2010
nas estradas federais que cortam a Bahia aumentou 15,63%,
o de feridos leves em 16,27%,
o número de feridos graves em
11,31% e o número de mortos
subiu para 28,36%, este número
representa 810 pessoas mortas
nas estradas ano passado.

Pedágios

aumentam no ES

A Rodovia do Sol e da Terceira
Ponte reajustaram os valores de
pedágios no Espírito Santo. Agora o valor do pedágio na Terceira
Ponte foi para R$1,70, aumento
de R$0,10. E o valor da ES-060
para automóveis de passeio
passa de R$6,30 para R$6,70.
A pela Concessionária Rodovia
do Sol S/A (Rodosol) solicitou
o reajuste que foi avaliado pela
Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura
Viária do Espírito Santo - Arsi.

Lançamento
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WORKER 8.120
Primeiro cavalo mecânico leve do Brasil

A

montadora MAN Latin America lançou o primeiro cavalo mecânico leve do país, em parceria
com a BMB Mode Center (centro de
modificações de produto). O modelo
VW Worker 8.120, foi especialmente desenvolvido para treinar os motoristas em auto escolas.

cia. Além disso, possui 2,50 metros de
altura e pesa somente 5,1 toneladas.

O caminhão está em circulação desde
abril de 2010, na cidade de Linhares
(ES), na Auto Escola Monteverde. O
VW Worker 8.120 foi desenvolvido
sob medida para a empresa.

Outro quesito que merece destaque
é o próprio BMB Mode Center, criado
em setembro de 2001, por onde já
passaram mais de 86 mil veículos em
seus quase 6 mil metros quadrados
de área construída.

A capacidade máxima de tração do
modelo chega até 10,5 toneladas, o
modelo possui um peso bruto total de
7,1 toneladas e é equipado com um
motor MWM de 150 cavalos de potên14
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Embora tenha sido desenvolvido para
ensinar futuros caminhoneiros, o
caminhão pode ser utilizado para o
transporte de cargas com grande volume e pouco peso.

“Vale lembrar que fomos também os
primeiros na América do Sul a ter um
centro de modificações exclusivo, hoje
localizado em frente à nossa fábrica

“Tudo que é bom nessa vida faz mal ou é pecado”.

de Resende (RJ). Sempre desenvolvemos diversas soluções sob medida
para consumidores do Brasil e do exterior, obtendo a máxima satisfação
do cliente”, afirma Ricardo Alouche,
diretor de Vendas, Marketing e PósVenda da MAN Latin America.
No centro de modificações, já foram
criadas muitas novidades para o segmento. Entre elas uma tração intregral, atualmente utilizada nos veículos do Exército Brasileiro na missão
ONU no Haiti.
Outros destaques são o escape vertical e o terceiro eixo anterior obrigatórios nos modelos para transporte
de lixo e o segundo eixo direcional
8x2 ou 8x4.

Perfil

AcervoDigital

TODAS AS EDIÇÕES GRATÍS NA WEB

Baixos Salários
Não atraem motoristas qualificados

brando nas transportadoras e a média salarial é de R$
1,5 mil mensais mais os benefícios, mas a proposta não
interessa os profissionais.
O Sindicato das Empresas de Transporte de Carga
de Minas, afirma que o mercado teria um número suficientes de caminhoneiros, se não houvesse as atuais
exigências de qualificação para condução de caminhões
mais modernos.
Uma pesquisa feita pela Associação Nacional dos Transportes de Carga & Logística (NTC&Logística), com 400
associados, revelou que em 2010 o crescimento no segmento de transportes não foi maior, devido a falta de
mão de obra.
Segundo o levantamento, 42,7% dos empresários colocaram a falta de caminhoneiros como um problema
maior que questões como acesso a capital para investimento, por exemplo, ou a situação das estradas e a falta
de equipamentos.

modernização de frota

Falta caminhoneiros no
mercado

O

aquecimento econômico do país alavancou o setor
de transportes em 2010, estamos com muitos caminhões e muitas cargas, mas não temos caminhoneiros. Um levantamento feito pelo Sindicato das Empresas
de Transporte de Carga em Pernambuco (Setcepe)
comprovou que faltam 120 mil novos motoristas no Brasil.
Dados do IBGE revelam que em 2008 o setor de transporte rodoviário gerou R$ 88 bilhões de receita operacional líquida, tanto o transporte de cargas, como o de
passageiros. Ainda segundo a pesquisa neste ano foram
empregadas 1,2 milhão de pessoas, das quais 645.176
eram no segmento de transporte de cargas, em mais de
66.519 mil empresas.
A dificuldade é atrair novos caminhoneiros para a profissão. Em Uberlândia, por exemplo, existem vagas so-
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“Chifre e dente só doem quando nascem”.

Para conduzir um veículo moderno é necessário possuir
um motorista capacitado, do contrário é inútil os investimentos em equipamentos sofisticados. Com esses dados, algumas empresas oferecem um treinamento, assim
como um curso do Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac).
Outro problema é obter a carteira de habilitação, pois
poucas pessoas possuem conhecimento sobre veículos de
grande porte, que facilmente chegam a custar R$ 500 mil.
Morguefile.com

Morguefile.com

A tecnologia chegou aos caminhões, que passaram por
muitas modificações nos últimos 10 a 15 anos. Agora os
veículos possuem equipamentos modernos, como freio
eletrônico, computador de bordo e sistemas de leitura,
que contribuem, entre outras coisas, para elevar a
durabilidade do caminhão e auxiliam na redução de
combustível.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Minas os setores mais afetados são os
de mineração, siderurgia, combustíveis e agronegócios
que necessitam do transporte rodoviário para o escomento da produção.
Assim como em Pernambuco, em Minas o déficit de trabalhadores alcança a casa dos 60 mil. Aproximadamente
18,2 mil caminhões estão parados nos pátios das transportadoras, o que representa a 7% da frota do estado,
que é de cerca de 260 mil veículos.

Mercado
Dicas de
VIAGEM

Fale conosco pelo Skype
de graça REDACAO.NA.BOLEIA

Novidades

Montadoras

Morro de São
Paulo

Eleito o melhor da categoria

Iveco

Um dos destinos mais concorridos da Costa do Dendê,
“O Morro”, possui praias de
águas cristalinas, perfeitas
para mergulho e banhos,
além de piscinas naturais de
águas mornas e claras. Uma
boa pedida para quem busca
descansar e aproveitar a
natureza. O estilo pitoresco
do lugar resiste ao tempo e à
expansão turística.

Mangue Seco

Para manter a fidelização dos seus
clientes o Consórcio Scania Brasil desenvolve benefícios, entre eles
viagens e o incentivo para participar
dos planos oferecidos pela empresa.
Um dos projetos é o Família Scania, uma ação de incentivo que beneficiou cerca
de 30 mil clientes com cruzeiros marítimos, viagens internacionais e shows de
artistas famosos em resorts nacionais. Uma das atividades de 2010 foi levar um
grupo de 4 mil clientes para conhecer as atrações da cidade de Madrid.

Dicas de

Novidades nos

Restaurantes

modelos Iveco

Morro de São Paulo
Pimenta Rosa
Quarta Praia
(75)3652-1506

Os interessados em comprar o modelo
Iveco Stralis NR podem notar uma
diferença nos modelos deste ano, isto
porque os pesados 460NR e 410NR
contam agora com um tanque de alumínio com a maior capacidade volumétrica de série no segmento dos extrapesados, com entre-eixo igual, além
de ar-condicionado.

Café das Artes

Pça. Aureliano Lima, 155
(75)3652-1057

Mangue Seco
O Forte

Praia do Rio Real (Vila de
Mangue Seco)
(75)3445-9049
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iveco

Praia da Costa
Fone: (75)3445-9039

Frutos do Mar

Um levantamento de dados realizado pelo Instituto Data-Folha revelou
que o Consórcio Scania Brasil foi o
melhor da categoria ano passado,
segundo 400 empresas do segmento
ligadas à NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte de Carga
e Logística). Com este dado a empresa se mostra otimista com os planos
de crescimento deste ano e pretende
crescer 10% em vendas. Em 2010 o
consórcio conquistou 1.800 clientes
de veículos e 800 de implementos rodoviários, com isso a empresa conta
atualmente com aproximadamente
20 mil contas ativas.

Scania

Com dificuldade em acessar o
local, o Mangue Seco se torna
mais atraente e a se mantém naturalmente rústico. As
poucas ruas são cobertas de
areia fina e macia. Uma pequena vila de pescadores e a
última praia no extremo norte
do litoral baiano, faz fronteira
com Sergipe.
Possui várias opções de lazer,
entre elas, o surf, pois as
praias da região apresentam
picos de grandes ondas e os
pescadores, conseguem fisgar
os mais variados peixes.

Consórcio Scania:

“Se chiar resolvesse, sal de fruta não morria afogado”.

Existem duas vantagens nos novos
tanques de alumínio, em relação aos
tradicionais de plástico, uma delas é
estética e a outra é uma resistência
térmica maior.
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Outros
destaques do

tudo nos
trilhos

A ANTT (Agência Nacional de
Transportes Terrestres) fixou
uma data para que as concessionárias privadas apresentem planos para recuperação da malha ferroviária,
em estado de subutilização
e abandono.

Fiscalização nas
rodovias goianas

VÍDEO

Entrevista com o presidente da MAN

Em uma entrevista exclusiva o presidente da MAN Latin America, Roberto Cortes, comenta a participação da empresa no mercado automobilístico e detalha
quais são os planos para 2011. Confira o vídeo na internet!

Test Drive no modelo
Iveco Vertis

VÍDEO

Embarcamos com Marco Antônio Piquini, Diretor de
Comunicação da Iveco, no caminhão Iveco Vertis,
o primeiro da montadora desenvolvido no Brasil. O
pesado compete do segmento de 9 e 13 toneladas
de PBT e esta disponível em seis versões.

A Rodovia Presidente Dutra completou 60 anos, no
último dia 19 de janeiro. A
via foi inaugurada em 1951,
pelo então Presidente da
República, o general Eurico
Gaspar Dutra.

Bons resultados para
equipe Petrobrás

A Equipe Petrobrás Lubrax
terminou o Rally Dakar deste
ano comemorando vitórias:
Jean Azevedo, primeiro
colocado na categoria motos
Super Prodution, e a dupla
Marlon Koerich e Emerson
Cavassin na categoria carros
Rookie Challenge.

Restrição na
Castello Branco

test drive do modelo
iveco vertis

Na Rodovia Castello Branco (SP-280) pesados acima de 1 tonelada estão proibidos de trafegar, das
14h de domingo e feriados à 1h da manhã do dia
seguinte. A restrição é no sentido interior/capital,
entre o km 13 e o km 129.

RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
na Dom Pedro I

A Concessionária Rota das Bandeiras iniciou no último
dia 20, as melhorias na pavimentação das pistas norte e
sul da Dom Pedro I (SP-065), que fica entre os km 65 e
113. A medida beneficiará 48 km (nos dois sentidos da
pista) com a recuperação estrutural do asfaltamento.

Fevereiro : : 2011

Aniversário da Rodovia
Presidente Dutra

Falta mão de obra
no mercado

As transportadoras do país estão com um problema sério: falta de mão de obra. Os salários não estão atraindo novos profissionais e em cidades como Uberlândia,
por exemplo, a média salarial é de R$1,5 mil mensais
(mais benefícios) e não há procura pelas vagas.
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A fiscalização eletrônica nas
rodovias estaduais de Goiânia
foi retomada, mas os primeiros 30 dias da fiscalização serão utilizados para conscientizar os motoristas, segundo
a Agetop (Agência Goiana de
Transportes e Obras).

“Não jogue espinhos pelo caminho, na volta você pode estar descalço”.

Testamos o modelo Iveco Vertis e dividimos essa experiência com você! Veja na internet
como embarcamos com Marco
Antônio Piquini, Diretor de
Comunicação da Iveco, no
modelo pioneiro da montadora desenvolvido no Brasil.

Perspectivas da MAN
Latin America

Em uma entrevista o presidente da MAN Latin America,
Roberto Cortes, comenta a
participação da empresa no
mercado automobilístico e
detalha quais são os planos
para 2011.

Mais, mais do

1

Na seleção de fevereiro trouxemos
um vídeo interessante que mostra
como uma carreta é rebocada, uma
cantada ao parar no semáforo,
caminhoneiros dormindo ao volante
e para fechar com chave de ouro: o
caminhoneiro traído.
Veja na Internet!

twitter.com/naboleia
Veja o que está rolando

2

1 - Autopista Fluminense possui pe-

dágios mais caros

2-

Governo pretende aplicar R$ 2,5
bi para fiscalizar estradas

3 - Trecho da BR-116 está interdita-

do, o motivo: uma cratera

4-

As importações no estado de
Pernambuco aumentaram 65%

Palavras-chaves dos
vídeos

1 - Destombando carreta

Quem não viu uma carreta tombada pelas
estradas desse país?

3

2 - Cadê o Morto?

Ela se distraiu com a música e com a
cantada que estava recebendo e leva um
susto no final.

3 - Vida de caminhoneiro
dicas via web

redacao.na.boleia

Caminhoneiro dormindo no trânsito... Perigo constante!

4-

4

Caminhoneiro flagra esposa com
o irmão na cama
Situação dificil: ele voltou do trabalho às 4h
da manhã e falgrou a mulher com o irmão.

Para não esquecer

Alguns assuntos da última edição:

1-

Como esquecer dos bons resultados
de 2010? As montadoras encerraram o
ano no azul e com excelentes perspectivas para este ano, a MAN é um dos
exemplos de uma grande fabricante que
acredita no Brasil como país do futuro.

2-

A Secretaria Municipal de Transportes de Campinas (SP) prepara novas leis
para carga, descarga e circulação de caminhões na cidade, ou seja, caminhoneiros preparem-se mais restrições estão à caminho.

3-

Uma solução para o setor de transporte é o novo Cartão Transportes Bradesco
que já é utilizado para pagamento de despesas de frete, combustível e pedágio.

DE

GRAÇA

Leia estas e outras reportagens no
nosso site

www.naboleia.com.br

“Em terra de cego quem tem um olho é caolho”.
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Úteis...
Sobe

MT: Frete sofrerá reajuste de 10%

Rodovias recebem R$ 80
milhões para recuperação

Morguefile.com

Devido às fortes chuvas o governo federal publicou a Medida
Provisória 522, destinada para
recuperação de rodovias. As regiões mais afetadas encontramse na região serrana do Rio de
Janeiro, o investimento é de R$
80 milhões.

O frete no Mato Grosso poderá sofrer
reajuste de 10% para escoamento da
produção, segundo a ATC (Associação das Transportadoras de Cargas de
Mato Grosso). O aumento já era esperado para equilibrar a alta no preço do combustível e outros custos,
como manutenção.

Venda de gasolina e
querosena batem recorde
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A professora Beverley Van-deVelde, de 59 anos, foi suspensa depois que encontraram um
vídeo em que ela aparece com
o preso Richard Francis, de 29,
mantendo relações sexuais. No
vídeo de 17 minutos a professora aparece vestida com um
corpete de couro e cinta-liga.

“Filho de rico é Playboy, de pobre é Office-Boy”.

higiênico

As exportações do setor automobilístico caíram no mês de
dezembro, segundo dados da
Anfavea (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores). O que representa menos
12,5% (US$1,09 bilhão), em
comparação com novembro do
ano passado.

Morguefile.com

Viciada em papel

Exportações automobilísticas em baixa

IN úteis...
Everystockphoto.com

As chuvas na cidade de São Paulo
e, principalmente no Rio de Janeiro, geram problemas todos os
anos para os cidadãos e para as
empresas. Este ano, o número de
mortos assustou as autoridades e
a população em geral, mas devese ressaltar os prejuízos que as
chuvas causaram na economia
do país.

Uma boa notícia para os caminhoneiros preocupados com a saúde bucal: a
Unidade de Atendimento Odontológico
da via Dutra (SP) estendeu seu horário de funcionamento. Antes a unidade
que funciona no posto Arco-Íris de Roseira
operava durante cinco horas por dia, agora o horário de funcionamento de segunda
a quinta-feira é de 10 horas por dia.

presidiário e foi suspensa

Chuvas fortes: tragédia social e prejuízos econômicos

redobrado
Morguefile.com

Desce

Atendimento

Fez sexo com

A Petrobras informou que as vendas de gasolina cresceram 17,8%
em 2010, em relação ao ano
retrasado. Outro recorde anunciado pela empresa foi de QAV
(querosene de aviação). Somente
em dezembro a comercialização
de gasolina no país somou 1,966
milhão de metros cúbicos (399
mil bpd).

Kesha é uma americana de 34
anos que possui um “estranho”
vício: ela ama comer papel higiênico. Viciada desde a adolescência ela já ingeriu mais de 5
kg de papel, seu favorita é o de
folha dupla, pois segundo ela
facilita a ingestão. Em um dia
ela come metade de um rolo.

Morguefile.com

Software para

fim do roubo

O Grupo Continental lançou no mercado, pela marca VDO, um software capaz
de fazer a leitura do disco diagrama do
tacógrafo. Em menos de um minuto, o
Automático de Disco Diagrama via Web,
produz muitos relatórios de dados, são
informações como a velocidade desenvolvida, tempo em movimento, trecho
percorrido, entre outras.

Uma sugestão da FRESP (Federação das
Empresas de Transportes de Passageiros
por Fretamento do Estado de São Paulo)
pode inibir o roubo de cronotacógrafos.
Foi solicitado ao Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) uma ferramenta para
gestão online, para impedir a reutilização
do equipamento por outra empresa.

de cronotacógrafo?

Morguefile.com

Morguefile.com

Já dizia um velho ditado: “Um
dia é da caça e o outro do caçador”. Foi isso que aconteceu
quando uma raposa ferida atirou sem querer em seu próprio
caçador, em Belarus. Os dois
estavam lutando corpo a corpo,
quando a raposa puxou o gatilho com a pata.

caçador

Lee, um carpinteiro de Taiwan,
resolveu comprar um DVD pornô para assistir em casa, mas
ele não esperava por essa surpresa: sua mulher era a atriz! O
filme foi gravado em um motel
por uma câmera escondida, nele
a sua mulher mantinha relações
sexuais com seu ex-amigo.

Raposa atira no seu

Everystockphoto.com

Homem compra DVD

pornô e vê uma surpresa

o tacógrafo

Esporte a Motor

por

Claudia Gonzales

Ao iniciar o ano de 2011, observamos também a largada do
Rali mais conhecido do mundo, o Rally Dakar. O percurso
de 9.605 km foi percorrido por motos, quadriciclos, carros
e caminhões.
A Volkswagen levou o terceito título consecutivo do Race
Touareg, um protótipo de corrida baseado no utilitário/esportivo produzido pela montadora.
Em sua 36° edição, foi pelo terceiro ano seguido que a
prova foi realizado em território argentino e chileno. Mas o
destaque veio mesmo com a vitória de Nasser Al-Attiyah,
ganhador da maratona de 13 dias de muita corrida.
O brasileiro que melhor se posicionou individualmente, foi
Jean Azevedo, que também já competiu sobre quatro rodas. Ele alcançou a sétima posição geral e foi o tricampeão
da Motos Super Production, com sua KTM 690.

Wesley Santos/Pressdigital

Retrospectiva
Rally Dakar 2011

Wesley Santos/Pressdigital

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

Assessoria de Imprensa Equipe Petrobras Lubrax

Para representar o Brasil na categoria de caminhões, tivemos a dupla brasileira André de Azevedo e Maykel
Justo, junto com o checo Mira Martinec, que chegaram
em 11º lugar na última prova, ficando com a 8ª posição no
ranking geral. O trio compôs a equipe Petrobras Lubrax.
O título ficou com os russos Vladimir Chaguin, Serguey
Savostin e Ildar Shaysultanov, campeões em 2010.
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“No decote do horizonte vejo o seio da saudade”.

Wesley Santos/Pressdigital

O título ficou mesmo com o espanhol Marc Coma, seguido pelo francês Cyril Despres e pelo português Helder
Rodrigues.

Curtas
Conforto para os motoristas

Enfrentar horas e horas na boléia de uma caminhão não é
tarefa fácil, por isso alguns itens são importantes quando
pensamos no conforto do caminhoneiro. Itens como o
revestimento interno e isolações térmicas e acústicas são
boas opções. Os produtos mais procurados são os tetos e
paredes laváveis, para manter a boléia sempre limpinha.

Feliz aniversário!

Uma adolescente ganhou
de uma amiga um presente inusitado ao completar 18
anos: um bolo de chocolate com maconha, em Arraial
d’Ajuda, Porto Seguro (BA). A polícia foi acionada
pelos vizinhos, que reclamavam do barulho, e interromperam a festa que estava sendo regada a bebidas
alcoólicas e drogas.

Lubrificação do motor...

Um motor
desregulado pode fazer o turbo trabalhar em condições
fora das previstas e as consequências podem ser: baixo
desempenho e trincas na carcaça, tudo isso devido à alta
temperatura na entrada de gases da turbina. Por isso,
recomenda-se a lubrificação,.

Nunca tente isso no seu casamento...

Uma italiana entrou com pedido de divórcio, após retornar da lua de mel, o motivo: o futuro ex-marido levou a mãe junto! Isso mesmo, ele levou a sogra da
esposa para as férias na França, a mulher alegou na separação uma “ligação emocional excessiva”. Já imaginou?

Solução contra roubo?

O roubo de
cargas no Brasil tem tirado o sono principalmente de
transportadores de produtos farmacêuticos e eletroeletrônicos. Segundo dados da Fenatac (Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas) esse tipo
de ocorrência cresce em torno de 7% a cada ano, o que
resulta em prejuízos na ordem de R$ 1 bilhão ao país.

Rasgando dinheiro

Uma artista da Látvia,
Irina Truhanova, encontrou um jeito peculiar de ganhar
dinheiro: picotando a moeda americana. Ela faz retratos com notas reais de dólar. Entre suas obras estão os
retratos do Primeiro Ministro russo, Vladimir Putin e a
estátua da liberdade.
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“Deus fez o mundo em seis dias porque não tinha ninguém perto dando palpites” .

Peças para o caminhão

Procurando peças para incrementar seu caminhão? Saiba que existem
muitas empresas dispostas a te ajudar na busca, algumas são especializadas em caminhões mais antigos,
(itens para colecionadores) e pesados mais modernos
também. Não se preocupe com a marca do seu caminhão, encontre a empresa certa e renove o seu pesado.

Outro aniversário

Sabia que a Dutra completou 60 anos? A Rodovia foi inaugurada em 1951,
pelo então presidente da República Eurico Gaspar
Dutra. Foram investidos 1,3 bilhão de cruzeiros, um
valor considerado muito alto na época. Desde 1º de
março de 1996, os invesimentos em melhorias na
rodovia passam dos R$ 7 bilhões.

Originais

Comprar peças originais é contribuir para
a segurança do motorista, podem ser novas ou remanufaturadas, e devem ter a aplicação correta. O consumidor deve checar se há sinais de violação e comprar as
peças em locais seguros e empresas com boas recomendações.

Cansado do seu emprego?

Querendo férias imediatamente? Imagine que o inglês Phil
Latam, de 27 anos, conseguiu um emprego considerado
por muitos como o “emprego dos sonhos”. Adivinhem o
que ele faz? Dorme. Isso mesmo, ele foi contratado para
testar sacos de dormir.

Aerodinâmica para economizar

É fácil perceber quando a aerodinâmica está sendo eficiente e vantajosa (contribuindo para a redução de combustível). Basta observar que, quando o veículo está em
alta velocidade, a rotação do motor que deve se manter
baixa. A aerodinâmica é um dos fatores primordiais para o
desempenho do caminhão.

Toda hora, é hora de conseguir
dinheiro

Carreta tombada é sinal de duas coisas:
pessoas em perigo e cargas espalhadas. Em uma estrada
próximo de Kuala Lumpur (Malásia), um veículo que transportava dinheiro capotou e vários motoristas pararam, mas
não foi para ajudar a vítima, e sim para recolher o dinheiro.

“A melhor prevenção da AIDS é a comida caseira”. Fevereiro : : 2011
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Curtas
Embreagem desgasta sim!

Dica importante para o caminhoneiro: as peças que integram o kit
de embreagem são peças que se desgastam com o tempo, então preste atenção nas condições das suas peças. O
kit de embreagem é formado por platô, disco e rolamento
e se localiza entre o motor e o cambio, que se movimenta
para permitir o acionamento do engate das marchas.

Férias

O ano mal começou e já tem muita gente se
perguntando quando virão os próximos feriados, para
descansar, curtir a família, etc. Dave Hockey pensou
diferente quando programou suas férias, ele investiu 16
mil libras (mais de R$ 40 mil) para viajar durante seis
semanas com suas bonecas infláveis (12 ao total).

Perdeu potência?

Especulações sobre possíveis perdas de potência do motor e aumento de consumo
de combustível, são algumas reclamações de quem usa
diesel e o biodiesel, porém elas foram desmentidas. Para
o futuro, estuda-se acrescentar 20% de biodiesel ao diesel puro, mas a indústria ainda tem pequenos receios em
relação a isso.

Brincadeira nada saudável

Dois jovens foram presos, após serem flagrados praticando um jogo de striptease. Joshua Sizemore, de 23
anos, e Amanda Madison, de 18, tinham as regras do
jogo pouco convencionais, os jovens atiravam pedras
de cima de um viaduto contra carros que passavam por
uma Rodovia. Se o garoto acertava um farol esquerdo,
Amanda tinha que tirar uma peça de roupa e vice-versa.

Uma ajudinha, por favor...

Solicitar
ajuda da polícia é um hábito comum quando estamos em
perigo, mas este jovem ladrão pediu ajuda para roubar
um carro. Isso mesmo, ele estava com dificuldades para
manobrar o veículo e sair da garagem e teve a brilhante
ideia de solicitar uma “forcinha” dos agentes.

Ele chupou o veneno

Bobby Jenkins mora
em um rancho em Hawk Springs (EUA) e possui dois labradores, certa noite acordou com um barulho de cascavel e notou que seu cachorro estava com uma marca de
mordida no focinho. Ele não pensou duas vezes, chupou
o que pode do veneno e cuspiu, depois correu com Tank
(cachorro) para o veterinário.
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“Preserve a natureza: adote uma perereca” .

Velho e potente

Seu caminhão não é um dos
mais novos? Está difícil financiar um modelo atual? Que
tal renovar o modelo que você possui, basta procurar
uma empresa que comercialize auto peças. Sabemos
que muitos caminhoneiros não têm condições de comprar um caminhão novo, que custa em média R$ 300
mil, já um antigo custa em média R$ 20 mil.

Mente luxuosa

A britânica, Fiona Gibson, fez
empréstimos no nome do marido, da mãe e da irmã para
financiar sua vida luxuosa com o amante. O valor roubado foi de aproximadamente 120 mil libras (R$ 385 mil)
e ela só foi descoberta após 2 anos pela cunhada, que
recebeu uma ordem de despejo.

Pneus e seus erros

Os pneus representam
cerca de 10% dos custos no transporte – e a calibragem
incorreta é a principal causa dos gastos desnecessários,
que, no entanto, podem ser corrigidos. Em segundo
lugar entre as maiores despesas está a suspensão desregulada que, assim como a calibragem incorreta, causa
desgaste irregular.

Tecnologia para o seu pesado

Querendo renovar seu caminhão? Alguns “mimos” já são
oferecidos para você e para o veículo. Que tal instalar
um sistema de calibragem de pneus (que normaliza
todos os pneus) ou um banco totalmente pneumático?
Essas são só algumas opções, você ainda pode optar por
um sistema de rastreamento israelense inédito no Brasil,
que transmite imagens online do caminhão.

Desocupado

Um homem deitou sobre a linha férrea e filmou enquanto o trem passava por cima dele, no
Reino Unido. Ele fica imóvel e observa o comboio passar,
com barulhos de freios e buzina. Após a façanha ele comemora o resultado e sai correndo. Ele foi muito criticado
pela companhia de trem, inclusive chamado de idiota.

No mínimo bizarro

O inglês Bryan Owens,
de 31 anos, foi condenado a dois anos de serviços comunitários por fazer sexo com... Uma caixa de correio! Ele
abriu um buraco na caixa, por onde colocava o pênis e
assistia à reação das pessoas. Quando foi a julgamento
ele confessou ser culpado das acusações. É cada uma
que aparece...

“Sou pobre e feliz. Uma dessas é mentira”. Fevereiro : : 2011
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Cinema...

DVD...

Tropa de Elite 2

O Discurso do Rei

Divulgação

Alexandre Lima

Baseado na história real do rei
George VI, O Discurso do Rei segue a busca do monarca para encontrar sua voz. Ele sofreu de um
problema de fala debilitante toda
a sua vida, de repente é coroado
rei da Inglaterra.

Jogo de Poder
Divulgação

Experiente time de mergulhadores
encara uma grande ameaça nas
profundezas de uma caverna. Uma
produção de James Cameron, com
exibição em 3D.

Baseado nas memórias de Valerie
Plame, agente da CIA que teve sua
identidade secreta revelada por um
jornalista durante a invasão dos EUA
ao Iraque.

Livro

Logística de Transportes Internacionais
O livro tem como objetivo demonstrar que uma empresa exportadora ou importadora deve
estar atenta e conhecer os serviços praticados pelas empresas de
transporte marítimo, aéreo e rodoviário internacional.
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Superman - O Retorno

“Não me dê conselhos porque sei errar sozinho”.

Divulgação

Divulgação

Santuário

Nascimento, dez anos mais velho,
cresce na carreira: passa a ser comandante geral do BOPE, e depois
Sub Secretário de Inteligência. Em
suas novas funções, Nascimento
faz o BOPE crescer e coloca o tráfico de drogas de joelhos, mas não
percebe que ao fazê-lo, está ajudando outros inimigos.

Após alguns anos de um misterioso desaparecimento, Superman
(Brandon Routh) retorna ao planeta Terra. Porém a situação em
Metrópolis está bastante mudada
desde que o Homem de Aço deixou o planeta, pois a cidade se
acostumou a viver sem ele.

Piadas

NA BOLÉIA

Pai diabo
O garotinho chega para o pai e diz:
- Paiê... o senhor é o diabo?
- Que é isso meu filho. De onde você tirou essa idéia absurda?
- É que quando o senhor sai de casa, a mamãe grita para o vizinho:
Pode entrar que o “chifrudo” saiu!

Grave no celular
Dersa - 0800 055 55 10

Consciência pesada

Nova Dutra - 0800 017 3536

Consciência pesada é um
problema sério... Um casal
estava dormindo profundamente como inocentes
bebês. De repente, lá
pelas três horas da manhã, escutam ruídos fora
do quarto. A mulher se
sobressalta e totalmente espantada diz para o
homem:
- Aaaaaiiiiiii, deve ser o
meu marido!
O cara se levanta espantadíssimo e peladão, pula
como pode pela janela e
cai em cima de uma planta
com espinhos. Em poucos
segundos volta e diz:
- Desgraçada... teu marido
sou eu!
- É? E você pulou a janela
por quê?

Ecovias – 0800 19 78 78

Autoban – 0800 555550
Autovias – 0800 707 9000
Polícia Rodoviária Federal – 191
Polícia Rodoviária de SP – 198
Corpo de Bombeiros – 193
Defesa Civil – 199
Disque Denúncia – 181

Cursos
Every Stock Photo

26/3/2011 - Escrituração Fiscal
Digital - EFD
26/3/2011 - Como Organizar seu
Almoxarifado
1/4/2011 - Departamento Pessoal
e sua Rotina na Prática
2/4/2011 - Legislação Tributária
no TRC

Mulheres perdidas
Dois caras dão a maior trombada com o carrinho dentro do hipermercado,
nervoso da vida, um deles fala pra outro:
- O que é que você está fazendo aqui?
- Estou procurando a minha mulher.
- Que coincidência, eu também estou procurando a minha!
- E como é a sua?
- Ela é alta, loira, olhos azuis, têm pernas bem torneadas, bumbum arrebitado, lábios carnudos, pele de pêssego, seios salientes e coxas e braços torneados. Ela está usando um vestido muito justo, decotado e curtíssimo, meio
transparente. Não está usando sutiã, somente a calcinha preta fio dental. E
minha mulher tem uma BMW vermelha e está usando brincos e um relógio
de ouro.
- E como é a sua?
- Que se dane a minha mulher, vamos procurar a sua!

9/4/2011 - Telemarketing e
Atendimento ao Cliente
16/4/2011 - Formação de Analista de Recursos Humanos
16/4/2011 - Logística no Setor de
Transporte de Carga

Informações: Setcesp
(11) 2632-1000

“Vivo pelo mundo e passeio em casa”.
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