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Mercado aquecido
Pode-se dizer que 2011 foi um ano de
muitas conquistas, o mercado de transportes foi aquecido com a Fenatranmaior feira de transporte de cargas da
América Latina, que recebeu mais de 57
mil visitantes em seus cinco dias de evento e apresentou ao público visitante todas
as novidades tecnológicas do mercado.

ano com as suas linhas de caminhões
cada vez mais bonitos, robustos e sofisticados, sempre acompanhados das novas tecnologias e com uma visão futurista,
com preocupação com o meio ambiente, pois já possuem motorização e tecnologias que permitem um consumo menor
de combustível, que poluem menos.

Este ano, muitas montadoras apresentaram sua nova linha de caminhões e
já anunciaram fábrica para o próximo
ano no Brasil, inclusive as chinesas, que
querem abocanhar uma fatia desse mercado que vem crescendo e mostrando
sua competitividade. Muitas coisas mudarão no próximo ano com a chegada
do Proconve P-7, equivalente ao Euro V,
e as montadoras já mostraram que estão
aptas a atender as novas exigências do
mercado, com uma linha de caminhões
desenvolvida especialmente para atender todas as especificações.

Acompanhe também as principais notícias do setor e matérias com empresas
de renome no mercado, que apresentam a sua nova linha de produtos para
2012, e artigos sobre um tema tão discutido, o álcool e direção, com Dr. Dirceu
Rodrigues Alves Jr, e também o especialista em pneus Pércio Schneider, que fala
sobre os riscos causados quando a lógica atravessa a logística.
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Muitas empresas surpreenderam este
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Esta ultima edição de 2011 está repleta
de novidades e você pode conferir também a principais notícias e reportagens
através do nosso site, com a versão online ou baixada para seu computador.
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Editorial

A Revista Estrada Na Boléia é
uma publicação dirigida a caminhoneiros
autônomos, frotistas, fornecedores e entidades do setor de transporte de carga.

Mercado

Novas marcas chegam ao
Brasil e aquecem a concorrência

Changan

Foton

DAF

Diante do cenário de crescimento, novas marcas se instalam no
Brasil, e trazem caminhões com novas tecnologias que já
atendem as especificações brasileiras.

DAF

N

os últimos anos o mercado brasileiro de transporte de cargas vem demonstrando a sua capacidade de
crescimento, com isso marcas de todo o
mundo, inclusive as chinesas são atraídas
para esse mercado, que cresce e se desenvolve a cada dia.

Diante desse cenário de crescimento para os
novos negócios, marcas como DAF, Sinotruk,
Shacman, Foton e Changan, fizeram sua
estréia na última edição da Fenatran, em
busca de abocanhar uma fatia do mercado brasileiro e aumentar suas vendas.
As fabricantes apresentaram ao mercado
nacional os novos modelos de caminhões,
que já atendem as especificações para a
nova legislação, que passa a vigorar em
janeiro de 2012, além de anunciar a construção de fábricas no Brasil, para consolidar
de vez a marca no mercado nacional.
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A fabricante holandesa DAF pertence ao
grupo norte americano Paccar e possui
uma ótima participação no mercado europeu, só no primeiro semestre deste ano teve
um crescimento de 15,3% no segmento de
pesados acima de 15 toneladas. Com isso,
a marca anuncia que está chegando também ao mercado brasileiro e planeja iniciar
suas operações no país a partir de 2013,
com investimentos de U$$ 200 milhões na
construção de uma fábrica na cidade de
Ponta Grossa no Paraná.
A construção da fábrica no Brasil está prevista para iniciar em 2011 com conclusão
em 2013. A nova instalação irá comercializar
os modelos LF, CF e XF, projetados para distribuição urbana e regional, os modelos de
caminhões já atendem as exigências atuais
e futuras da indústria de transportes brasileira, Proconve P-7, equivalente ao Euro V.

“Viajo porque preciso, volto porque te amo”.

“

Será uma das instalações da
Paccar mais avançadas tecnologicamente, e mais amigável
ao meio ambiente, explica Bob
Christensen, vice-presidente
executivo.

“

por Keli Gois

O carro chefe da marca para o mercado
brasileiro é o DAF XF 105, para transporte
pesado e de longa distância. O modelo está disponível com cavalo mecânico 6X2 e 6X4, possui freios a tambor nos
eixos dianteiros e traseiros (opcional) e sistema de freios ABS, equipado com motor
PACCAR MX de 12.9 litros, com a especificação Euro V, desenvolve uma potência
de 410 a 510 HP, possui também caixa de

sinotruck

transmissão de câmbio ZF de 16 velocidades com a opção pela transmissão automatizada AS-Tronic.
O modelo CF 85 também vem equipado com motor de 12.9 litros, com
potência de 360 cv, caixa ZF de 12
velocidades, seis cilindros. A série está
disponível em configurações truque e
rígidas com 2, 3 e 4 eixos, com acionamento simples ou duplo.
Já a versão LF55 4X2, é equipada
com motor de 5.88 litros de seis cilindros, caixa de câmbio ZF, desenvolve potência máxima de 250 cv. O
modelo está disponível com cabine
curta e oferece ainda, capacidade
máxima de até 32 toneladas.

Shacman

Mercado

A marca chinesa Sinotruk é mais
uma montadora que se prepara para
concorrer no segmento de extrapesados, com o lançamento da família
de caminhões A7. Os novos modelos possuem tração 4X2, 6X2 e 6X4,
construídos com motor Sinotruk D12
Euro V, e oferecem potência de 420
cv e 460 cv. A linha se destaca ainda
por seu conforto interno. A decoração
transmite sensação de conforto, que
é reforçada pelo painel de instrumentos, construídos com comandos ao
alcance do motorista, o que garante
mais ergonomia.

“

O lançamento da família A7 no
Brasil é uma consequência do bom
desempenho de vendas que tivemos com a linha Howo, mostrando a
aceitação da Sinotruk pelo mercado
que está à espera de mais novidades da marca, afirma Joel Anderson,

diretor geral da Sinotruk Brasil.

“

SINOTRUK

Considerado o modelo mais moderno da
marca, o Howo está equipado com motor
Euro V com a tecnologia SCR, desenvolve
potência de 420 e 460 cv, disponível nas
versões: 4X2, 6X2 e 6X4. Os modelos possuem um design moderno, freios a disco e
sistema ABS, ASR (anti-deslizamento) e oferecem baixo custo de combustível. Além
disso, os modelos são equipados com
travas elétricas nas portas e janelas, retrovisor elétrico, sistema de ar condicionado,
direção ajustável, entre outros itens de série
que transmitem a sensação de conforto e
segurança para o transportador.

SHACMAN
A montadora chinesa inicia suas atividades no Brasil
com a construção da primeira fábrica, prevista para
2012. A marca apresenta os cinco modelos de caminhões desenvolvidos especialmente para o mercado brasileiro, TT (cavalos mecânicos), DT (DumpTruck) e LT (LorryTruck). São três cavalos mecânicos
e dois caminhões chassi, que já atendem a todas as
especificações do mercado nacional. O carro chefe
da marca é o TT 420 6X4, idealizado para tracionar
composições duplas, como bitrens. Há ainda a opção do TT 385 6X4 e o TT 385 4X2.

diretor de produto Metroshacman.

“

“

Os extra-pesados representam um segmento no qual estaremos competindo
com bastante força, afirma João Comelli,

Já a linha de caminhões chassi conta com o LT
385 6X4- LorryTruck e o DT 385 6X4- DumpTruck,
disponíveis na opção 420 cavalos, indicados para
operações mais rigorosas dos setores de mineração, canavieiros, madeireiros e construção. Os caminhões Shacman também estão equipados com
motor Cummins ISM, com tecnologia Eaton Fuller,
para atender a nova legislação brasileira. Além disso,
os modelos são produzidos com caixas de transmissão e eixos e cabines MAN.

06

“Vivo correndo para não morrer devendo”.

A Foton Motor Group, uma das maiores fabricantes de veículos comerciais leves do mundo também chega ao Brasil e traz o lançamento de
três modelos de caminhões da linha
Aumark- 1031, 1051 e 1089, com PTB
de 3.5, 6.5 e 8.5 toneladas. Os caminhões vêm equipados com motor
Cummins, que atende a nova legislação brasileira. Os modelos possuem
como itens de série, freios ABS, direção
e embreagens hidráulicas, ar-condicionado e rádio com saída AUX. Outro detalhe importante é a caixa de câmbio
ZF e sistema de alimentação eletrônica
common rail desenvolvida pela Bosch.

CHANGAN
A Changan é considerada como uma das
maiores fabricantes de veículos da China.
Possui quatro pólos principais de produção,
além de onze fábricas de veículos completas, com capacidade anual de produção
de 3 milhões de veículos. Demonstrando
seriedade e a capacidade de produção, a
fabricante aposta no mercado local, e começa nos próximos oito meses a construção
da primeira fábrica no Brasil.
A marca apresentou na ultima Fenatran
a linha de utilitários 2012, desenvolvida
para atender as exigências da nova legislação. A Linha MiniStar está disponível nas
versões: MiniStar Utility que oferece as opções passageiro e furgão; MiniStar Family
( transporta de 7 a 8 passageiros), MiniStar
cabine simples; MiniStar cabine dupla e o

modelo MiniStar cabine estendida (com
capacidade de carga para até 1.000
kg e amplo espaço na caçamba).
Outro lançamento da marca chinesa é a linha Star, que também vem
na configuração furgão e com
maior capacidade de carga,
que estará disponível no Brasil
a partir de fevereiro de 2012.
A marca demonstrou que
está atenta ao mercado brasileiro, segundo Armando
Diari, diretor Comercial da
Changan, todos os veículos
produzidos para o mercado local já atendem a nova
legislação Proconve P-7,
equivalente ao Euro V.

O principal lançamento da marca é a
linha semileve Aumark de 3,5 toneladas, com
tração de 4X2, tem 4,8 metros de comprimento e 1,82 metros de largura. É equipado
com motor Cummins ISF 2.8 litros, têm mais
de 108 cv de potência a 3.800 rpm e vem
equipado com a tecnologia EGR. A versão
leve de 6 toneladas é equipada com motor
Cummins ISF 3.8, com potência máxima de
140 cv a 2600 rpm e o sistema de tratamento
de emissões SCR, tecnologia adotada para
atender ao Euro V. Já o modelo leve de 9
toneladas tem chassi de 8,3 metros de cumprimento e 2,1 metros de largura, equipado
com motor Cummins ISF 3.8 litros, com potência de 170 cv a 2600 rpm.

Mercado

FOTON

Desconto para quem pagar IPVA à vista

Desconto no

IPVA

O IPVA poderá ser pago em cota única no mês de janeiro com desconto de 3%, que será concedido também aos proprietários de veículos novos, desde que o IPVA seja pago no valor integral até o quinto
dia útil após a data de emissão da nota fiscal de compra. Os proprietários terão que respeitar as datas de vencimento de acordo com
cada placa. O seguro obrigatório deve ser recolhido com a cota
única. A partir de segunda quinzena de novembro a Secretaria da
Fazenda deverá enviar os avisos de vencimento. Para realizar o pagamento do IPVA, o contribuinte deve encaminhar-se até uma agência bancária credenciada com o número do RENAVAM, nos terminais
de auto-atendimento, através da internet ou débito agendado.

morguefile.com

Vendas

Mercado de caminhões deve apresentar
crescimento este ano
De acordo com a previsão da Fenabrave (Federeção
Nacional da Distribuição de Veículos Automotores),
até o fim deste ano, 185 mil caminhões serão comercializados no Brasil. Isso representa um crescimento de
18% sobre o volume de emplacamentos registrados
durante o ano de 2010. Entre janeiro e outubro deste
ano, o volume de veículos vendidos cresceu 14,5%
em relação ao mesmo período do ano passado. Este
resultado está relacionado a pré-compra, motivada
pela entrada na nova legislação, que ocasionará um
aumento no valor dos caminhões de até 15%

Empresas se unem e criam a Abralog
As empresas Aslog e ABML, se uniram e criaram a
Abralog, Associação Brasileira de Logística. O presidente Pedro Francisco Moreira, anunciou que a
Abralog pretende partir de quatro pontos: construir
uma base sólida e representativa dos associados,
ampliar e fortalecer o relacionamento com entidades para unir forças na condução de ações de
interesse comum, estar atenta à comunidade, em
relação ao meio ambiente, sustentabilidade e empregabilidade e participar de questões nacionais
como valorização do profissional de logística, infraestrutura, regulamentações, entre outros.

Estradas

wikipedia.pt

Obras

Logística

Divulgação

Notícias
twitter.com/naboleia

IPVA

Faixa adicional da Imigrantes terá custo
de R$ 60 milhões
As obras para a construção da faixa adicional da Rodovia dos Imigrantes, uma das rotas que faz ligação
entre a capital de São Paulo e o litoral paulista, estão
previstas para janeiro de 2012. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a estrada, a obra
terá um custo de R$ 60 milhões. A obra inclui também
o alargamento de duas pontes, uma no km 28 e outra
no km 33, terá também a construção de dois viadutos
nos km 34 e 38.
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“Fim da banguela é viúva na capela”.

BR-101 é a rodovia mais perigosa do Brasil
De acordo com um estudo feito pela Fundação Dom
Cabral e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) a BR-101, em Pernambuco é considerada a
mais perigosa rodovia do país em termos de acidentes com vítimas fatais. O trecho entre os quilômetros 51
e 100 é o mais perigoso do Brasil. Independentemente das condições da pista, quanto mais movimento
de veículos, maior é o perigo, o estudo mostrou ainda
que a quantidade de acidentes diminui quando a estrada é ruim, mas a gravidade aumenta.

Fundação Volkswagen beneficia mais
de 1 milhão de alunos
A Fundação Volkswagen conquistou a marca de 1 milhão de alunos beneficiados com seus programas educacionais. Com mais
de 30 anos de existência, a Fundação Volkswagen tem como objetivo promover ações que contribuam na qualidade da educação pública e desenvolvimento social em comunidades de baixa
renda, hoje é responsável pelo investimento social no Brasil através
de projetos como: Estudar pra Valer, Aprender com a Pinacoteca,
Brincar, Entre na Roda, VW na Comunidade, Instituto Baccarelli e
Costurando o Futuro (que contribui com a educação, economia
e meio ambiente), esses projetos têm como foco principal educação e desenvolvimento social.

Mercado

Volvo inicia produção de caixa
I-Shift no Brasil

Divulgação

A fabricante Volvo inaugurou
na fábrica em
Curitiba-PR, a linha de
montagem das caixas automatizadas para equipar
os novos caminhões. Essa
será a primeira unidade
de produção da caixa IShift no Brasil. A nova instalação possui capacidade
para produção de 13 mil unidades ao ano, e gerou a contratação de 50 funcionários. A caixa produzida inclui o sistema ABS
de freio e atende a nova motorização Euro V. O equipamento
proporciona ao motorista um consumo menor de combustível,
maior durabilidade da embreagem e redução de consumo do
pneu de tração do veículo.

sxc.hu

Transporte

Seguro de transporte cresce

As vendas nas carteiras de seguros
no setor de transporte de cargas
cresceram no Brasil. De acordo
com Ângelo Colombo, diretor da
Allianz Seguros, o aumento do
consumo doméstico, as obras de
infraestrutura no país, as condições precárias de transporte e o
roubo de cargas são os principais
motivos para a alta nas comercializações. “No Brasil a fatia do
transporte é maior, proporcionalmente, do que em outros países. A gente tem um fator maior que é o roubo de cargas. Até
existe em outros países, mas não na mesma intensidade que
aqui”, afirma Ângelo.

Reformadora Vipal recebe registro no Inmetro
A empresa Recapagem Pneus Prata, que pertence
a Rede Autorizada Vipal, recebeu o registro do Inmetro para o serviço de reforma de pneus de carga. De
acordo com a Portaria n° 444 do Inmetro, o certificado deverá ser adquirido por todas as reformadoras de pneus até novembro do de 2012. Segundo a
Vipal, o processo para a retirada do documento traz
vários benefícios ao mercado de reforma de pneus
e ao segmento de transportes. Com isso, os frotistas passam a contar com um padrão para garantir
uma maior vida útil do pneu, com mais desempenho e segurança.

twitter.com/naboleia

Notícias

Pneu

Divulgação

Pedágios
Sustentabilidade

Tarifas
Preço do s
eguro DPVAT
será mantido em
2012
O CNSP (Conselho
Nacional de Seguros Privados) vai
manter os preços do seguro DPVAT inalterado
para o próximo ano. De acordo com Ricardo
Xavier, diretor-presidente da Seguradora Líder,
essa decisão já era aguardada devido ao aumento da frota circulante brasileira, além de
ações para assegurar o equilíbrio da carteira.
Em 2012, os proprietários de caminhões pagarão R$ 105,68 no seguro, os donos de ônibus
e micro-ônibus de aluguel e aprendizagem R$
396,49 e ônibus particulares R$ 247,42.

Disque Denúncia
IBAMA: 0800 61 80 80
Denúncia de Turismo sexual: 0800 99 0500
Violação dos Direitos da Criança e do
adolescente 0800 99 0500
Tráfico de Crianças eAdolescentes: 100
Tráfico de drogas: 190/181
“Burro não amansa, acostuma”.
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Fotos: divulgação

ação

70 Anos de Sucesso
Mostrando seu pioneirismo, a Transportadora Americana
completa mais um ano na estrada, levando aos clientes
qualidade e seriedade nos serviços prestados.
Por Keli Gois

A

Transportadora Americana nasceu na
cidade de Americana em 1941, e traz
em seu DNA o pioneirismo da cidade,
que em outra época fora o caminho dos
Bandeirantes para desbravar o Brasil, e hoje
se tornou rota para uma história de sucesso e empreendedorismo de uma das mais
tradicionais transportadoras do Brasil. Em
alguns anos a empresa foi se desenvolvendo e mostrando sua força no setor de transporte de cargas. Hoje atende a nível nacional, com filiais nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
O primeiro caminhão, que deu início as atividades da transportadora foi um Chevrolet
Gigante, trazido pelos sócios Romeu, Carlos

e Hugo Luchiari. Como prova de todo crescimento e sucesso da empresa, o modelo
encontra-se até hoje exposto na sede, mostrando seu pioneirismo e qualidade no setor
de transporte de cargas. Nos anos seguintes,
quatro novos caminhões foram acrescentados à frota, e em 1946 o motorista pioneiro
da transportadora, Affonso Panzan se juntou
aos outros sócios, fazendo o negócio se consolidar e crescer a cada dia.
Com o passar dos anos a empresa tomou
novos horizontes e inaugurou a primeira filial
em Campinas, com isso aumentou a sua
frota e comprou mais sete caminhões para
atender os estados de São Paulo e Rio de
Janeiro. Como a maioria dos caminhões
adquiridos pela empresa eram verdes, os

demais foram pintados, para padronizar
toda a frota com a cor verde, pela qual a
transportadora é reconhecida até hoje. Nesse mesmo período a empresa passou a utilizar carrocerias baú, para facilitar a organização e proteção da carga e em 1964 teve a
primeira logomarca da empresa pintada no
baú dos caminhões.

Tecnologia
Aliado ao crescimento da empresa, um
dos fatores para a conquista da fidelidade
dos clientes e a conquista de novos contratos sempre consistiu na busca por padrões de
qualidade, diferenciando a Transportadora
Americana de seus concorrentes. A empresa
foi a primeira no setor de transporte de cargas do Brasil a se conectar à internet com o
lançamento do site, que foi um sucesso, mostrando, mais uma vez, que o pioneirismo da
empresa segue sempre o caminho certo.
Atentos ao avanço da tecnologia, e aos
conceitos da ISO, os diretores da empresa
decidiram que era o momento de investir
em tecnologia, criando programas integrados, com o objetivo de implantar e divulgar conceitos de qualidade. A partir daí a
empresa colocava em prática suas primeiras ferramentas para melhorar a qualidade
de suas atividades, implantou a caixa de
sugestões e o “Qualidade Excelência 92”,

Chevrolet Gigante,
o primeiro caminhão da
Transportadora Americana,
preservado até hoje.
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“Você não é fácil, eu é que sou irresistível”.

Tradição

Localizadas em vários
estados do Brasil, as filiais
agilizam a distribuição

que consistia na realização de reuniões
para análise e solução de problemas.
Como resultado de trabalho e comprometimento a empresa recebeu a certificação
ISSO 9002, em 1994, sendo a primeira empresa do setor de transportes da América
Latina com tal certificação.
A empresa sempre apostou em tecnologia e informação e implantou um sistema de
rádio com estações móveis para realizar a
comunicação entre as filiais. Foi a pioneira
a utilizar a troca eletrônica de informações,
por meio do EDI, um sistema de comunicação que aprimora ainda mais os serviços e
permite a integração entre os sistemas embarcadores e os da TA.

Educação como
Ferramenta
A empresa sempre investiu no treinamento
de seus funcionários, através de psicólogos
e educadores. Com os excelentes resultados apresentados pelos treinamentos, já
que mais de 16 mil funcionários haviam sido
treinados, criou a Universidade do Transporte
(UT), que tem o objetivo de ser a universidade
corporativa da Transportadora Americana,
ampliando a atuação do departamento do
treinamento e favorecendo a preparação
dos funcionários.
Em parceria com a Fundação Getúlio
Vargas surgiram os primeiros cursos de
especialização da UT, que aliam a experiência prática em transportes da Transportadora à didática e teoria da fundação
GV. Os cursos contam também com a par-

ticipação de representantes de outras empresas do setor de transportes. A empresa
investe também em palestras com foco no
conhecimento do setor de transporte, sobre
economia, logística, tecnologia segurança e outros assuntos relacionados à área,
isso inclui treinamento para outras empresas, na área administrativa e operacional.
A UT lançou em 2010, por meio de uma parceria com a FATEC - Faculdade de Tecnologia, o curso de Pós-Graduação em logística,
gestão de logística e serviços, o que reforça
a disposição da UT de continuar a investir na
capacitação dos profissionais que atuam no
setor de logística.
Todo o investimento e preocupação com
a qualidade dos serviços prestados e no
incentivo à qualificação de seus profissionais,
resulta em diversos prêmios que a empresa
recebeu como exemplo de seu comprometimento com o trabalho, que comprovam a
seriedade da empresa.

Mostrando seu pioneirismo
a TA investe em educação e
qualificação profissional

Premiação

Há 20 anos no mercado, a CARED leva qualidade e
confiabilidade aos seus clientes e fornecedores.

F

undada em 1991, a partir de um sonho dos irmãos Carlos e Edison de Oliveira, a Distribuidora de peças para
caminhões e ônibus CARED, vem conquistando o seu espaço no mercado e mostra
que empreendedorismo e atenção com o
cliente são suas marcas registradas. Hoje
a empresa possui parceria com grandes
fornecedores e demonstra o seu compromisso em levar produtos e atendimento de
qualidade a seus clientes.

“

Eu e meu irmão Carlos Eduardo
estávamos empregados naquela
época. Eu atuava como gerente de
recursos humanos e ele na área de
vendas de autopeças. Foi então que
decidimos abrir uma empresa, que
batizamos com as iniciais de nossos
nomes, conta Edison de Oliveira.

“

ação

Destaque empresarial

Com vinte anos no mercado, a CARED
mostra sua força e planejamento e aprimora
cada vez mais seus processos, investindo na

qualificação de seus funcionários e no desenvolvimento de mão de obra. Desta forma
a empresa destaca-se no mercado e se torna referência no segmento de peças para
caminhões. A empresa é reconhecida pela
forma como leva seus serviços aos clientes e
distribuidores, mantém sempre uma política
de credibilidade, transparência, qualidade e
respeito, que é o segredo do sucesso e crescimento da empresa.
Hoje disponibiliza mais de 22 mil itens,
como câmbio, motor, diferencial, suspensão, eixos, cabina e uma linha completa
para caminhões. A empresa trabalha com
as marcas TRW, Valeo, Fras-le, Lona flex,
Jost, Suspensys, Master, Metagal, Cimobras,
Fabrini, Cindumel, FRAM, ZF, New Star, Suporte Rei, entre outras.
Além de vender seus produtos, a empresa
oferece suporte técnico, com isso ganha
credibilidade e mantém uma relação mais
sólida, demonstrando sua preocupação
com o cliente. A participação da empresa no mercado vem crescendo cada vez
mais, isso se deve a uma política de qualidade no atendimento, adotada para ofe-

recer o melhor atendimento, proporcionar
entregas mais rápidas para todo o país e
disponibilizar uma equipe de profissionais
técnicos e bem treinados, que oferecem
ao cliente produtos de qualidade e segurança na hora da compra.
A empresa adota um rígido critério na escolha de seus fornecedores, busca produtos e
serviços com qualidade e segurança, por
meio de parcerias que garantem entrega rápida em todo território nacional, com profissionais capacitados para superar as exigências do mercado.
Em duas décadas de trabalho, a CARED
consolidou-se como uma das maiores empresas do mercado, valorizando sempre a
transparência em suas relações, tanto com
seus clientes, quanto com seus funcionários.
Um exemplo do reconhecimento ao empreendedorismo e qualidade dos serviços oferecidos pela empresa, é o prêmio entregue
pela Associação Comercial de São Paulo,
como “Destaque empresarial 2011”, que
demonstra todo o compromisso e qualidade
dos serviços prestados, que fazem da empresa referência no mercado.

Cared: Premiação Destaque empresarial pela Associação Comercial de São Paulo

Edison de Oliveira na premiação
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“Você não é fácil, eu é que sou irresistível”.

Boléia Digital

Vídeos do Blog

Iveco Glider - Caminhão Conceito

A Iveco surpreendeu o público da Fenatran,
que pôde conferir o lançamento do caminhão Glider. O modelo foi desenvolvido
visando qualidade, eficiência, conforto e
beleza. O caminhão está aliado às novas
tecnologias que ajudam a reduzir o consumo
de combustível e emissões de poluentes.

Caminhões inovadores na Fenatran

Na 18° edição da Fenatran as montadoras
investiram muito em luxo, beleza e tecnologia nos caminhões. Os modelos apresentados possuem design inovador, são cada vez
mais ecológicos, confortáveis, bonitos e coloridos. Os novos caminhões são muito mais
potentes e econômicos.

Tarifa paga por trecho percorrido

O governo do Estado de São Paulo aplicará
testes para o novo modelo de pagamento
de pedágio, que será calculado por trecho
percorrido. Para o pagamento desse novo
sistema será adotada uma metodologia
pré-paga, na qual o motorista terá a possibilidade de recarregar os créditos.

Balanço
Newsletter
News enviadas

313.970

cadastre-se em nosso site e receba
informativos semanais

acervo
digital
leram a revista Online

21.107

Comentários do mês
Acessos link twitter

335
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“Deus dá o juízo e a pinga tira”.

Pensando no meio ambiente, a partir de 2012, os caminhões
a diesel não serão mais abastecido com diesel, e sim por um
aditivo chamado de \’Arla 32\’.
FORD Vale Camihões

A Fenatran 2011 foi palco para todas as novas tecnologias desenvolvidas pelas montadoras. Foi destaque do evento a motorização
Euro V, desenvolvida para atender a nova legislação, Proconve P-7, além da nova linha
de caminhões das principais marcas, que
mostraram luxo e beleza em suas cabines.

Tradição, qualidade e sucesso

Em 20 anos de trabalho, a Cared se consolidou como uma das maiores empresas de
distribuição de peças do mercado. A empresa visa sempre a qualidade nos serviços
oferecidos, e um exemplo disso foi o prêmio
recebido pela Associação Comercial de São
Paulo como “Destaque Empresarial 2011”.

Dirigir embriagado pode ser crime

Boléia Digital

Nova geração de caminhões

Um projeto de lei aprovado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) determina que
a pena para motoristas que dirigirem embriagados será de 6 a 12 anos de prisão. O Senado aprovou o projeto do Senador Ricardo
Ferraço (PMDB-ES), que segue para a Câmara para ser votado no plenário.

Melhores Twitadas
@valecaminhoes

45.025
Downloads do PDF
da Revista

A troca de óleo do seu caminhão deve ser
periódica

@SOSESTRADAS

Pára-choque do dia do estradas.com.br: “Somos
tão criativos que quando não temos problemas,
nós os inventamos.”

Fale conosco

@ecovia

Quando estiver no acostamento, todos devem
ficar fora do veículo, em local seguro e distantes
da rodovia, aguardando socorro em segurança.

Dicas via web

redacao.na.boleia

@AlphaAutos

Alpha Serviços: Os motores fundem mais por falha
no sistema de arrefecimento do que por falta de
lubrificação

Seguidores
Limite de velocidade no sem parar de 40 km/h é muito baixo,
tem carro que reduz ate quase parar o veiculo com medo
de ser multado, 60 km/h é uma velocidade ideal para veículos leves (automóveis).

Leandro

441

Siga-nos

twitter.com/naboleia
“Beijo de menina tem vitamina”.
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Artigo

Álcool e Direção Veicular

Binômio Avesso à Vida
por Dr. Dirceu Rodrigues Alves Jr
dirceurodrigues@abramet.org.br
Diretor de Comunicação e do Departamento
de Medicina de Tráfego

Álcool e direção constituem um
binômio que não se coaduna.

•

A utilização dele tem sido causa de
milhares de acidentes entre nós.

•

A bebida alcoólica é o segundo
fator de risco que tem aumentado de maneira geométrica a nossa sinistralidade.

•

Torna-se necessário esclarecimento para entendermos porque
esse binômio é avesso à vida.

everystock.com

sxc.hu

•

O

álcool é um depressor do sistema nervoso central, por isso atua diretamente nas
três funções essenciais para se conduzir um veículo. É a função cognitiva, motora e
sensório perceptiva. A função cognitiva envolve
atenção, concentração, raciocínio, vigília e outros. Enquanto a função motora é responsável
por conduzir e executar as respostas determinadas pelo cérebro que ao receber os estímulos visuais e auditivos processa-os e responde através
de movimentos do corpo.
A função sensório perceptiva está ligada a sensibilidade tátil, visão e audição. A perfeita integração dessas funções permite ao ser humano
assumir a direção veicular. Mas, quando uma
delas está comprometida, embotada, presente,
mas com desníveis, a rede composta pela integração das três funções estará comprometida.
Em consequência a probabilidade de se ter um
acidente aumenta em quatro vezes em relação
ao motorista sóbrio.
O álcool atua sobre essas funções levando a
desatenção, desconcentração, raciocínio e respostas lentas, caindo o nível de vigília e respostas
motoras retardadas. A visão periférica fica diminuída, passa a ter uma visão tubular, borrada,
com visão dupla. Ocorre uma desorientação
espacial, não conseguindo medir distâncias. A
audição e sensibilidade tátil ficam prejudicadas.
O nível alcoólico necessário para alterar essas
funções varia de pessoa a pessoa. Dependem
de múltiplos fatores como idade, sexo, massa
corporal, altura, hábito, alimentação, metabolismo e outros. Torna-se extremamente difícil
estipular doses de álcool padrão já que como
descrevemos, a ação é multifatorial.
É interessante frisar que a bebida alcoólica dá
ao indivíduo permanentemente a idéia de que
está bem, não apresenta queixas, não vê contra
indicações para nada, inclusive para dirigir um
veículo. Sempre afirmará que o álcool ingerido
não vai alterar em nada o seu desempenho.

*Imagens meramente ilustrativas
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“É no presente que se escreve o futuro”.

Mas que nada, altera e altera muito. Ele cita isso
porque a capacidade de julgamento também
está prejudicada.
Ao assumir a direção do veículo quando se
está alcoolizado, a tendência natural é fazer uso
de velocidades a cima do que normalmente
se utiliza. Surge aí o somatório para que o sinistro aconteça e que a energia do acidente seja
capaz de produzir lesões muito mais graves.
Lembro que o primeiro fator desencadeante do
sinistro é a velocidade.
A ingestão de álcool faz com que o indivíduo
se apresente como um desorientado, dizendo
coisas desconexas, voz pastosa, olhos congestionados, lentidão de movimentos, o equilíbrio
está bastante comprometido, no caminhar demonstra insegurança, torna-se agressivo, impetuoso, desrespeita a todos, sente-se com plena
liberdade para cometer absurdos. Nesse estado,
ultrapassa seus limites, perdendo a inibição e
pudor, achando-se engraçado, auto-suficiente
e enfrentando qualquer situação e com grande
prejuízo do julgamento.
O álcool desencadeia duas fases interessantes,
uma que estimula e outra que deprime. Na fase
de estímulo ocorre euforia, desinibição enquanto
na segunda fase produz descontrole, alterações
motoras, torpor podendo ocorrer sonolência. Inicialmente inibe nossos sentimentos e emoções
nos levando a desinibição, excitação e euforia.
Sentimo-nos mais libertos. Somos capazes de
tudo. Não conseguimos julgar o que estamos
fazendo. A desorientação é total.
Concluímos que a bebida alcoólica nos transforma, e sobre efeito dela, apresentamos distúrbios comportamentais importantes, nos transformamos, nos tornamos irresponsáveis, perdemos
o comando, a personalidade, o caráter e com
alterações berrantes do sistema nervoso central
que nos leva aos acidentes com consequências
gravíssimas para nós e para terceiros.

Pneus
Mais artigos no Blog NB

Quando a lógica
atravessa a logística
Parte II

E

m 11 de maio de 2011 teve início oficialmente a Década Mundial de Ações
de Segurança no Trânsito, aprovada
pela Assembléia Geral da ONU e adotada
por mais de 100 países, entre eles o Brasil, e
compreende o período de 2011-2020.
Na esteira das ações que começam a
surgir por conta desse programa, no mês
passado aconteceu em SP o Seminário
Internacional “Transporte Rodoviário de
Cargas – Soluções Alinhadas à Década de
Ações para a Segurança Viária”, do qual
tive oportunidade de participar. Entre os vários palestrantes, destaco o trabalho apresentado pelo inspetor Stenio Pires, chefe do
Núcleo de Estatísticas da Polícia Rodoviária
Federal, mostrando que nos acidentes com
veículos de carga nas rodovias federais de
janeiro a agosto/2011, a principal causa é
colisão lateral, com 12.886 ocorrencias ou
quase 30% dos registros.
Embora a estatística se refira a acidentes

em rodovias, a causa – colisão lateral –
imediatamente nos remete ao que tem ocorrido nas cidades. As restrições à circulação
de veiculos de carga, que começou por São
Paulo e tem se espalhado por outras localidades é tendência irreversível e, para contornar essa situação, cresce o uso de veículos
de menor porte, os VUC’s. E é nesse ponto
que os dois universos se encontram.
Para poder circular em áres com restrição de acesso estão usando para realizar
as entregas veículos que, em comum, tem
tres características: rodado traseiro simples, entre-eixos curto e bitola estreita. Sobre esse chassi ão sendo montados baús
de dimensões exageradas, com largura e
altura que excedem em muito os limites
das cabines, com o único objetivo de maximizar a carga transportada.
Na largura limita-se a visão traseira, principalmente quando mantidos os retrovisores originais. Na altura, quando medido do

por Pércio Schneider
pneus@greco.com.br

chão ao topo do baú, muitas vezes se tem
o dobro (ou quase) da medida do chão do
topo da cabine. Isso faz com que o centro
de gravidade fique extremamente elevado,
reduzindo a estabilidade e obrigando a uma
condição muito mais cuidadosa, que muitas
vezes não acontece.
E engana-se quem pensa que isso só é
problema se o peso transportado for elevado. Ao descer pela alça de acesso da
Ponte do Piqueri para a Marginal Tietê um
veículo com essas características tombou.
Apoiado sobre a lateral do baú, fez um giro
de quase 180º e parou com a frente voltada para o sentide de quem vinha da ponte.
O baú era imenso para um chassi-cabine
como aquele, opção feita provavelmente
por causa do tipo de carga que transportava, volumosa mas bastante leve. O VUC era
de uma loja de colchões.
Se configurações como essa podem resultar em acidentes, por que, então, elas
existem? Porque não temos legislação que
imponha limitações nem tampouco obrigue os fabricantes de baús e carrocerias,
os chamados implementadores, a realizar
testes dinâmicos que atestem a segurança
e estabilidade do produto final. São equipamentos feitos sob encomenda, para atender às necessidades (ou gosto) do transportador. A lógica utilizada, nesse caso, é ter o
maior volume possível.

sxc.hu

Numa busca na Internet são poucas as
montadoras que disponibilizam um manual de orientação ao implementador e,
mesmo os que tem, destacam que os dados de estabilidade do veículo são influenciados pelas estruturas montadas sobre o
chassi, e só podem ser avaliados pelos fabricantes de carrocerias.

*Imagens meramente ilustrativas
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Tá com pressa? Acorde mais cedo!

No final das contas, quem sofre nem é
o transportador proprietário do veículo. É o
motorista.

Inauguração

Dibracam inaugura
nova concessionária
Nova unidade em Santo André atende todas as
especificações e padrões do grupo MAN

Por Keli Gois

A

Dibracam, tradicional revendedora de caminhões e ônibus Volkswagen, inaugurou a
sua nova instalação, localizada em Santo André - SP. Com 21 mil metros quadrados a
nova sede já atende todas as especificações e
padrões exigidos pelo grupo MAN Latin América,
acrescidos de mais algumas melhorias. Atende
também as necessidades de sustentabilidade,
pois seu projeto foi planejado de forma que
todas as ações da empresa estejam de acordo com as metas de eficiência e preservação
ambiental, para que não haja conflitos com a
preservação do meio ambiente.

rados muitos efluentes oleosos, para eliminar
qualquer problema relacionado à contaminação, a empresa projetou a implantação de
um novo sistema de drenagem que passa o
efluente por um tratamento que separa o óleo
da água, assim o efluente vai para a rede de
esgoto e o óleo usado é destinado para as empresas de reciclagem. Além disso, a empresa
conta também com um sistema de troca de
óleo lubrificante e descarte de fluidos oil clean,
que monitora o abastecimento e proporciona
redução no desperdício de fluidos e coletores
de óleo para reciclagem.

A construção da nova concessionária foi
avaliada e obteve o licenciamento da CETESB
e do SEMASA e a autorização para a remoção
de 49 árvores que estavam no terreno. Para recompensar a derrubada dessas árvores, a empresa promoveu a reposição em seus jardins,
com mudas de espécies nativas, demonstrando a sua preocupação com a preservação do
meio ambiente.

A empresa possui um amplo espaço, a área
desenvolvida para atendimento de caminhões,
pode abrigar até seis modelos. Para facilitar, a
sala de espera para atendimento ao cliente está
ao lado da recepção dos veículos, lá o cliente
encontra um guarda volumes para armazenar
seus pertences, uma televisão, uma mesa de
bilhar, sanitários e rede wireless, tudo isso para ser
bem recepcionado enquanto aguarda a manutenção de seu veículo, sem se preocupar com
nada. Além disso, oferece aos motoristas que
aguardam pelo caminhão, refeição no local,
garantindo qualidade no atendimento e o bem
estar do cliente.

A empresa teve o cuidado de procurar no
mercado toda a tecnologia de ponta para a
cabine de pintura, movimentação de fluidos,
lavagem de peças, utilização de água de reuso, captação de água pluvial, destinação correta do lixo e o replantio de árvores nativas que
haviam sido derrubadas com a construção.

Já para os clientes que necessitarem, eventualmente de pernoite, a Dibracam oferece uma

Preocupada com os impactos ambientais a
empresa preza por alguns cuidados, implantou em sua sede um sistema de retenção das
águas da chuva com a finalidade de armazenamento temporário, que poderá ser reutilizada, diminuindo a demanda de água potável
da rede pública.
A empresa possui também um projeto de gerenciamento de resíduos sólidos, que foi aprovado pelo SEMASA, com isso obtém vários benefícios na melhoria nas condições de limpeza da
empresa, uma melhor organização, diminuição
no consumo de recursos naturais e diminuição
de acidentes de trabalho.
Nas áreas de oficina e lavagem, são ge-
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“Castigo da bigamia: ter duas sogras”.

área adequada se, por comodidade o motorista optar por pernoitar no próprio caminhão,
onde ele recebe todo o atendimento especializado e suporte necessário, mantém ainda,
convênio com um hotel próximo a nova sede,
que proporciona mais segurança e comodidade aos clientes.

Estrutura técnica
Profissional
Para o funcionamento da nova sede, a
empresa teve um aumento de 30% no quadro
de funcionários para oferecer aos clientes um
atendimento cada vez mais ágil e de qualidade, através de uma estrutura física e técnica
adequada. Para isso, todos os colaboradores
técnicos tiveram aulas e treinamentos para que
pudessem atender todos os caminhões da linha
Volkswagen produzidos até a linha Euro III, além
de já estarem preparados para as novas tecnologias agregadas aos novos produtos MAN e
Volkswagen Euro V.
A empresa já alcançou um alto nível de excelência nas condições de trabalho e na nova
instalação e oferece aos colaboradores condições de trabalho mais favoráveis e mais produtivas, que tem como resultado um atendimento
eficiente e de qualidade.

Meritor consolida seu
papel no mercado
Empresa encerra mais um ano de
sucesso e lança nova linha para 2012
por: Keli Gois

A

Meritor foi fundada em 1956, a princípio
era uma empresa familiar, mas com o
tempo mostrou seu fortalecimento no
mercado e se expandiu para o mundo. Com
55 anos de experiência no mercado. Hoje é
considerada uma das principais fornecedoras
de eixos e sistemas para drivetrain de veículos
comerciais pesados da América do Sul. Tem
como seus principais clientes montadoras de
veículos pesados como: Ford, MAN, Volvo,
Iveco, International, Mercedes-Benz, Scania
e Agrale, e registrou só nesse ano um faturamento de U$$ 700 milhões.
A empresa possui duas fábricas no Brasil, uma
em Resende-RJ e outra em Osasco-SP. A fábrica em Osasco é voltada para a fabricação de
eixos e cardans, conta com cerca de 1600 colaboradores, com capacidade de produção
de 100 mil unidades por ano. Tornou-se ainda,
especialista em empreendimentos estruturados sob o regime de colaboração, participa
do Consórcio Modular na fábrica da MAN, em
Resende-RJ, onde possui a produção de caminhões e chassis de ônibus de forma integrada. Na unidade de Resende, a empresa conta
com 263 colaboradores, que atendem diariamente a demanda da MAN Latin América.
Atende ainda, o setor de aftermarket, voltado
a peças de reposição tanto para fabricantes
de veículos, quanto para clientes finais. Seu
portfólio de produtos compreende eixos, cardans, sistemas de suspensão, cubos de roda,
tambores e freios, que são oferecidos com um
amplo suporte de engenharia global para projeto e aplicação local.
A empresa inaugura em 2012 a nova fábrica em Resende, RJ, que vai consolidar
investimentos na área de cortes de engrenagens, que conta com tecnologia de ultima
geração. Além disso, a empresa vai introduzir
no mercado as novas tecnologias de solda a
laser em eixos no Brasil, que possibilitará a produção local dos eixos 17X e 18X. A nova instalação vai expandir a capacidade produtiva
da Meritor na América do Sul. Está investindo
também na área de engenharia e na capacitação de colaboradores com especialização
técnica. “Vale lembrar que a expansão do
laboratório de engenharia também contribui
para o desenvolvimento local de produtos”,
afirma Silvio Barros, diretor geral da Meritor na
América do Sul.
A empresa é líder no fornecimento de eixos
traseiros, aplicados em veículos acima de seis
toneladas de peso bruto total, com market
share acima de 50% a marca pretende aumentar sua participação no mercado com o

fornecimento de cardans. “Uma das nossas
principais metas é conquistar esse nicho de
mercado, expandindo assim nosso portfólio
de produtos e serviços para as montadoras,
uma vez que a companhia, no caso de alguns clientes, não só fornece o componente, como também se responsabiliza pela
montagem de todo sistema no veículo pesado”, comenta Silvio Barros. A Meritor possui
ainda duas Joint Ventures, em Caxias do SulRS, em parceria com as empresas Randon: a
Suspensys e a Master. Como resultado dessas
parcerias, os empreendimentos vêm se fortalecendo e desenvolvendo novas tecnologias
para o mercado, o que consolida a sua relação com os clientes e o nome da Meritor
no setor.
Pela 12° vez, a Meritor recebeu o prêmio
como uma das “Melhores Empresas para
Trabalhar”, além disso, recebeu o prêmio de
“Excelência em relacionamento comercial”,
no Man Supply Awards, o SUPER, pela Iveco e
o Qualitas Award Fiat.

Novos produtos
Os eixos 17X e 18X contam com novas tecnologias, que aumentam a durabilidade e
eficiência. Os novos eixos não possuem parafusos internos de fixação do diferencial, que
proporciona menor consumo de combustível
e redução na emissão de poluentes.
A marca lança também a tecnologia Logix
Drive, que controla eletronicamente o nível de
óleo do diferencial conforme o torque exigido na operação. Esse sistema reduz o rastro
interno, otimizando o sistema e reduzindo o
consumo de combustível.
Já na linha Cardans, do qual faz parte o modelo RPL25, a empresa apresentou ao mercado a tecnologia Lube for Life, que elimina a
necessidade de manutenção relacionada à
lubrificação, que garante um impacto positivo no custo de operação dos veículos.

Modelo 17x

Modelo 18x

Modelo Cardan

Curtas
Motor
Motor a álcool

everystockphotos.com

Foi criado no ano de 1970 pelo engenheiro brasileiro Urbano Ernesto Stumpf.
Após os testes, no início da década de
80, começaram a surgir os primeiros veículos fabricados com motor 100% a álcool. Foram preparados para atender as
propiedades do álcool, sendo o carburador e o coletor de admissão banhados
a níquel e o tanque em materiais antioxidantes devido ao potencial corrosivo,
além da elevação da taxa de compressão para facilitar a combustão.

Motor de arranque

wikipedia.pt

O motor de arranqque é um motor elétrico com escovas que têm como funcão
acionar o motor do veículo até que ele
esteja em condicoes de funcionar sozinho , ou seja, até dar a partida no veículo.
Após dar a partida ele fica inoperante
e permanece parado, mesmo com o
motor ainda em funcionamento. Suas
principais características são: transformar
energia elétrica em mecânica, e produzir torque inicial para quebrar a inércia do
motor a combustão.

Motor de Combustão interna

wikipedia.pt

É uma máquina térmica que transforma
energia de uma reação química em energia mecânica. O processo de conversão
de energia ocorre através de ciclos termosexanicos que envolvem expansão, compressão e mudança de temperatura de
gases. Esses motores são chamados de
motor a explosão, mas o que ocorre no
interior das câmaras de combustão não é
uma explosão de gases, o que impulsiona
os pistões é o aumento de pressão interna
da câmara, decorrente da combustão.

Foi inventado pelo engenheiro Alemão
Rudolf Diesel. É conhecido também
como motor de ignição por compressão.
É um motor de combustão interna, em
que a combustão do combustível se dá
pelo aumento da temperatura provocado pela compressão de ar. O motor a
diesel possui um grande diferencial em
comparação aos outros motores, proporciona uma economia maior de combustível. A taxa de compressão varia de 14.1
a 25.1, proporcionando mais robustez.
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“Cada ovo comido é um pinto perdido”

everystockphotos.com

Motor Diesel

Para-brisa
História

wikipedia.pt

O Para-brisa é uma parte do veículo que
protege contra a chuva, força do vento
e contra diversos insetos. É composto por
duas lâminas de vidro, que se juntam por
uma camada de PVB (polivinilbutino), que
cola uma lâmina à outra, e em caso de
colisão, se o vidro quebrar ele não será
estraçalhado. O para-brisa de vidro laminado oferece mais segurança ao condutor do veículo, pois em caso de qualquer
impacto ele impede que partículas de
vidro caiam no interior do veículo.

Limpador de Para-brisa

wikipedia.pt

É um dispositivo mecânico que, quando
acionado, faz com que o vidro esteja sempre limpo e com boa visibilidade. Em caso
de chuva, o limpador elimina o excesso
de água pelas escovas de borracha e retira toda a água. O limpador é acionado
através de um motor elétrico, o motorista pode utilizar também o jato de água
sobre o vidro e limpá-lo, retirando qualquer partícula que esteja atrapalhando
a visibilidade. Por lei, todos os veículos
devem possuir limpadores de para-brisa.

Cuidados

everystockphotos.com

Para que o para brisa esteja sempre em
bom funcionamento é preciso tomar
alguns cuidados: troque as palhetas
com frequência , tome cuidado também para não acionar o limpador com
o para-brisa seco, que pode ocasionar
problemas. Preste atenção na hora em
que for colocar produtos no reservatório de água do lavador, pois não é
recomendado colocar aditivos. Lembrese que é proibido colocar películas no
para-brisa, pois atrapalha a visão.

wikipedia.pt

Reparos
Muitos motoristas não sabem, mas, o
para-brisa pode ser reparado, dependendo do dano causado. Caso o para-brisa
trinque , primeiramente deve ser colocado algum adesivo no local, sempre do
lado externo, após isso, o motorista deve
procurar alguma empresa especializada
em reparacao de para-brisa. A reparacao só é possível se o dano for externo e
o vidro laminado, que é mais seguro, pois
não quebra e não é estraçalhado como
outros tipos disponíveis
“Coceira de rico é alergia, de pobre é sarna!”
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Curtas
Radiador
Função

everystockphotos.com

O radiador é um dispositivo utilizado para
a troca de calor entre o ar artmosférico
e outra substância contida em um sistema fechado (geralmente um líquido).
O núcleo do radiador é constituido por
vários canais (em formas de tubos ou
colméias), que permitem a passagem
de ar entre eles, tem a função de retirar o calor do líquido, portanto, quanto maior a área de contato com o ar
atmosférico, mais rápida é a troca, assim o radiador se torna mais eficiente.

Aditivos para radiador

Arquivo

Existem dois tipos de aditivos para radiador. Os aditivos são líquidos verdes ou
vermelhos, que tem como função evitar
a ferrugem das partes onde circula a
água, evitar o congelamento da água
e aumentar o ponto de ebolição. Existe
também um outro tipo de aditivo, que
serve para realizar a limpeza do radiador
em relação à ferreugem, esses aditivos
devem ser colocados direto na água do
radiador, por isso deve-se trocar a agua
do radiador de 3 a 4 dias.

Para o bom funcionamento do radiador,
use água potável e aplique sempre aditivos. Cuidado com a qualidade da água
que utiliza, pois pode causar a oxidação
do motor. A melhor forma de cuidar da
limpeza do radiador é levar a uma oficina que disponha dos equipamentos corretos para a limpeza. Observe sempre o
volume de água, se necessário complete, fique de olho na temperatura, caso
esteja elevada, espere esfriar e nunca
coloque água com o radiador quente.

everystockphotos.com

Cuidados

Existem diferentes tipos de radiadores,
que compõem os veículos, por exemplo o radiador de arrefecimento, que é
o principal radiador em um veículo, todos os automóveis refrigerados por água
possuem um desses, existe também o
radiador de óleo, usado geralmente em
motos ou em carros refrigerados a ar,
e o refrigerador de climatizacão, que
é utilizado em sistemas de controle da
temperatura interna do veículo, e pode
esfriar ou aquecer.
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“Com mulher de bigode nem o diabo podel”.

morguefile.com

Tipos

História
Caminhão Betoneira

wikipedia.pt

É um caminhão utilizado na construção
civil. O betoneira, como é chamado no
meio da construção civil, deve obedecer
á capacidade máxima de volume definido pelo próprio fabricante. O balão do
caminhão betoneira não pode ter restos
de concreto endurecido, caso isso aconteça pode prejudicar todo o processo
de mistura do conteúdo. Os caminhões
betoneira podem ser movidos a diesel ou
a gás, podem ser híbridos das duas misturas, ou até mesmo movido a gasolina.

wikipedia.pt

Caminhão ABTS
É um caminhão utilizado por bombeiros
para combater incêndios e salvamento
de diversos tipos, como socorro a acidentes e afogamentos. É um caminhão de
médio porte com reservatório de água,
que pode variar de 3-5 mil litros, juntamente com o sistema de bomba para acionar mais poder no combate a incêndios.
O ABTS é considerado como o “Faz tudo”
do corpo de bombeiros. É composto por
cabine, bombas, gavetas, reservatório
de água, guarnição, sirene e giroflex.

Opel Blitz

wikipedia.pt

O Opel Blitz foi um caminhão usado
durante a segunda guerra mundial, era
fabricado pela empresa Opel. Foi um
caminhão utilizado por países das potências do eixo, principalmente Alemanha.
Foi considerado como um importante
transportador das tropas durante a guerra, e fazia parte da tática da Blitzkrieg.
Esse modelo foi fabricado de 1930 até o
ano de 1975, também como veículo civil. Após acabar a sua fabricação o veiculo que o substituiu foi o Bedford Blitz.

wikipedia.pt

Rodotrem
É um tipo de caminhão que se enquadra na categoria de combinação veicular rodoviária. É composto por um
cavalo mecânico e dois ou mais semireboques. Ele é utilizado para transportar
grandes quantidades de carga, são muito utilizados em países como: Austrália,
Brasil, Estados Unidos e México. No Brasil
o limite de PBTC é de 74 toneladas, com
comprimento entre 25 e 30 metros, que
vai necessitar de uma EAT (Autorização
especial de trânsito).
“Cheguei! Me apreciem sem moderação ”.
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Cinema em casa

Cinema
casa
Cinema
em em
casa

Nesta edição preparamos pra você, apaixonado por caminhão,
um Mix de filmes com hitórias de caminhoneiros nas estradas. Confira!

Black Dog - Estrada
Alucinante
O filme conta a história do
caminhoneiro Jack que,
após sair da prisão não
consegue um emprego
e mesmo sem a licença
para dirigir, aceita fazer
uma entrega, mas não
sabe os perigos que essa
entrega misteriosa vai lhe
proporcionar.

Encurralado
David Mann, um empresário segue dirigindo pelas
estradas da Califórnia e
começa a ser perseguido
por um caminhão gigante,
que começa a brincar perigosamente na estrada.
O que parece de início
uma brincadeira, se torna
um pesadelo, e David terá
de lutar para escapar desse caminhoneiro que quer
matá-lo.
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“Coração de maluco não bate, balança”.

Jorge, um brasileiro
Jorge, um caminhoneiro
brasileiro mostra o universo
dos caminhoneiros que
atravessam estradas, florestas e rios para chegar
aos diferentes destinos.
O filme conta a trajetória
desse motorista, que após
brigar com a esposa sai
para fazer mais uma entrega, no caminho ele começa a lembrar de tudo que
já viu e viveu nas estradas.

Falcão - o campeão
dos campeões
Conta a história de Lincoln
Hawk, um caminhoneiro e
ex-lutador, que descobre
que sua ex-mulher tem
uma doença incurável e
tenta recuperar o amor e
carinho do filho, que foi
educado em um colégio
militar e muito influenciado pelo avô materno,
o qual fez Lincoln se separar da esposa, por dizer
que ele não prestava.

Piadas
Motorista abusado
O rapaz dirige seu carro em alta velocidade e o
policial o para na estrada:
- Hum! Bonito hein!
- Bonito e veloz!
- Cadê os documentos do carro
- Ele ainda é menor de idade!

Comboio

- Cadê seu cinto de segurança rapaz?
- Tá lá traz segurando o botijão de gás!

O filme é baseado na música de C.W. McCall, e narra a história do caminhoneiro Rubber, que após ser
humilhado por um xerife,
planeja um protesto com
todos os caminhoneiros,
que seguem pelas estradas do Arizona, rumo ao
México, onde enfrentarão
muitos desafios.

- O seu namorado é sempre engraçadinho assim?
Pergunta o guarda para a moça do lado.
- Nem sempre, só quando bebe muito!

A loira e a morena
A loira e a morena estão assistindo ao telejornal
quando aparece na TV um homem no telhado de
um prédio ameaçando se jogar.
Morena: – Aposto 50 reais que ele vai pular.
Loira: – Certo. Eu aposto 50 reais que ele não vai
pular.
Morena: – Apostado!

Perseguição
implacável
Zakes Abbott está dirigindo
pela estrada e fecha um
caminhão, que com raiva
passa a persegui-lo. Quando é ultrapassado pelo
caminhão vê uma mulher
presa no baú, mas fica em
dúvida se era real. Após
isso sua namorada some,
então ele começa a perseguir o caminhão e tentar
convencer as pessoas de
sua história.

Dali a uns minutos, o homem solenemente se
espatifa na calçada.
Loira: – Ok, você ganhou. Tome os seus 50 reais.
Morena: – Ah, deixa pra lá. Eu não posso aceitar o
seu dinheiro. É que eu tinha visto essa matéria hoje de
manhã e já sabia que ele ia pular. Desculpe.
Loira: Tá bom, tá bom, confesso! Eu também fui
desonesta com você. Eu tinha visto o jornal hoje de
manhã.
Morena: Mas então por que você apostou?
Loira: Bom, eu não imaginei que ele seria tão estúpido de pular de novo!…

“Gosto de viver perigosamente: Moro no Rio”.
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