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Carta ao Leitor

A fabricante iveco lançou sua nova linha de pesados 
Iveco Stralis 460NR Eurotronic, desenvolvida sob 
medida para o mercado de transporte com alta tec-
nologia e melhorias mecânicas, com design moderno, 
mais robusto, com amplo espaço interno, segurança e 
preço competitivo. Confira nesta matéria, as exclusivas 
novidades que a Iveco traz para o setor extrapesado.

Outra novidade no comércio do transporte brasileiro 
é a tecnologia BlueTec5, desenvolvida pela pioneira 
Mercedes-Benz nos motores de caminhões e ônibus 
a partir de 2012. O BlueTec5 será utilizado para di-
minuir as emissões de poluentes e com vantagens em 
economia de combustível. Essa tecnologia foi criada 
para atender à nova legislação Proconve P-7.

A Revista Estrada na Boléia traz para os nossos 
leitores empresários frotistas e caminhoneiros autôno-
mos, as notícias mais importantes para o seu cotidiano, 
novidades do mercado, dicas para um bom negócio, 
feiras para o setor de transportes, serviços e entreteni-
mento. Tudo isso nesta edição, confira também nosso 
Blog NB com os melhores destaques.

Boa leitura!
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Stralis 460 NR
Eurotronic

Stralis 460 NR
Eurotronic

A nova linha iveco Stralis 460NR Eurotronic, 
traz ao mercado a mais completa e moderna  
cabine sem perder suas características de robustez. 

O modelo oferece um excelente espaço interior, confor-
to, abertura mais ampla das portas, degraus de acesso à  
cabine com piso especial para evitar sujeira, teto alto,  
defletores de ar de teto e lateral para melhor circulação da  
cabine mantendo-as mais limpas, espelho retrovisor elétrico,  
pára-lama tripartido. Também merece destaque a mini  
geladeira outro item inovador que fica no meio de um 
banco e outro, superando as expectativas dos transpor-
tadores que procuram para sua ferramenta de trabalho 
produtos mais eficientes e com design inovador. 

Nova linha surpreende pelo design mais 
 moderno, conforto e funcionalidade

StraliS 460 Nr EurotroNic 

A fabricante lançou neste mês a nova cabine em 
sua linha extrapesada: desenvolvido para o  
mercado com melhorias mecânicas, com um  
design robusto, moderno, funcional, seguro,  

confortável e preço competitivo.  



“A vida é um barato, o povo acha caro.” 05                  Abril::: 2011                                           

   O Iveco Stralis NR Eurotronic apresenta 16 marchas  
totalmente sincronizadas, transmissão automatizada ZF 
em versão mais potente (460 cv) em configurações 4x2, 
6x2 e 6x4, com motor – cambio até 7% mais econômico 
que a versão manual. Acionamento de marchas por meio 
de teclas no painel e sem pedal na embreagem, bancos 
ajustáveis, freio motor com até 985cv de potencia de  
frenagem com o intarder (opcional), a linha já está dis-
ponível na rede da marca. Estima-se que a venda do  
Iveco Stralis NR Eurotronic seja mais que 3 mil produtos no 
Brasil em 2011e a previsão corresponde cerca de 40% do 
volume total da gama Stralis NR. Com isso, as expectativas 
é ultrapassar 15% de participação entre os extrapesados.

   “Um dos grandes apelos da transmissão automatiza-
da é que eleva e equaliza o nível técnico dos motoristas e, 
com isso, reduz o consumo médio e o custo de manutenção 
muito a segurança das frotas”, explica Alcides cavalcanti, 
diretor de Vendas e Marketing da Iveco.

    Utilizada pela primeira vez no Brasil em veículos comer-
ciais, a caixa ZF AS-Tronic (nome dado pelo fabricante) é 
o “estado da arte”, em transmissão automatizada. Essa 
aplicação foi feita no Iveco Stralis NR e Eurotronic, um 
trabalho de parceria entre a Iveco e a ZF com desempe-
nho para sincronização das centrais eletrônicas do motor 
e da transmissão, estimulando o conjunto powertrain que 
trabalha sozinho e aumentando tanto a eficiência energé-
tica quanto o poder de frenagem de ambos. A engenha-
ria brasileira da Iveco mostra maturidade em conseguir  
juntar menor consumo e máxima segurança. 

   A família Stralis foi lançada em 2005 e reformulada em 
2007. Só em 2010 chega à versão NR, adquirindo um 
renovado powertrain (maior potencia, menor consumo, 
melhor freio motor e relação reduzida de eixo traseiro), 
espelho retrovisor elétrico, tanque de alumínio capaz de 
transportar até 900 litros, para-lama tripartido, defletor 
de ar de teto e lateral e intarder. A nova linha mantém 
todos esses benefícios, acrescenta a caixa automatizada e 
acelera a bem-sucedida carreira do modelo, ultrapassando  
a marca de 20 mil unidades comercializadas no Brasil.

GaNhos em CoNforto

  Foi elaborada a caixa AS-Tronic da ZF , a qual funciona  
por meio da automatização da embreagem, seleção e  
engate de marchas, proporcionando assim ao motorista, a 
sensação de estar dirigindo um automático. 
 
   Ao acionar a transmissão das teclas “d”, “N”, “R” no 
painel, o sistema elimina completamente a necessidade 
do uso do pedal na embreagem. Basta apertar a tecla 
‘D’ e acelera, colocando em operação as 16 velocidades à 
frente. Com a tecla ‘N’ aciona-se o ponto morto, e com a 
tecla ‘R’, entram as duas marchas à ré. Ao pressionar as 
teclas ‘D’ e ‘R’ por dois segundos, o modo Slow é ativado, 
trocando as marchas em ritmo um pouco mais lento. Evita 
acelerações bruscas ou trancos e atende as necessidades 
do motorista de manobras em espaços reduzidos. 

   O sistema agrega uma alavanca multifuncional sob 
o lado direito do volante, em posição ergonômica, e é 
utilizada para mudar manualmente as marchas com os  
seguintes movimentos: para frente faz-se a redução; para 
trás avançam-se as marchas; para baixo em seis fases 

A série 460NR está com visual robusto, maior potência, 
menor consumo de combustível

A cabine surpreende pela facilidade operacional, pela quan-
tidade de porta-obejtos, bancos ajustáveis e o volante conta 
com regulagens de alturas e inclinação 

A alavanca vermelha multifuncional 



Julho ::: 2010                                        “Viajo pelo dinheiro, volto porque te amo” 06

LANÇAMENTO

Abril::: 2011       “Mulher chora na saida, caminhão na subida.” 

seqüenciais, acionam-se o frio motor, e os vários estágios do 
intarder são opcionais. O botão no meio da alavanca multifun-
cional tem como função acionar o piloto automático (cruise  
control) e o botão localizado na extremidade da alavanca  
controla a velocidade do Cruise Control. Tais características  
oferecem ao motorista conforto, agilidade e segurança.  

EcoNômico E SEguro

   O Iveco Stralis 460 NR Eurotronic demonstrou até 70% mais 
de economia do que seu similar com transmissão mecânica,  
aumentando as vantagens oferecidas pelo motor Iveco-FPT 
Cursor 13, de seis cilindros e 13 litros, conhecido como um  
engenho de baixo consumo de combustível. Proporciona  
elasticidade pelas 16 marchas que permitem sempre a relação 
da marcha certa para cada situação do veículo. Ele responde de 
maneira inteligente as variações de peso da carga, das subidas 
e descidas da estrada, suprindo as necessidades do motorista, 
como maior aceleração para uma ultrapassagem.

   Além disso, oferece dois modos distintos de condução: o 
modo normal disponibiliza agilidade e ótimo consumo e o modo  
Economy (identificado no botão no painel pela sigla Eco),  
dando a opção de economia de combustível. Outra função  
importante no fator economia e segurança é o Iveco Downhill  
Control (DHC), um sistema inteligente que se fundamenta na 
troca de informações entre as centrais eletrônicas do motor e da 
transmissão “sabe o que fazer e quando”.
 
   O piloto automático é outro fator para a economia, pois  
mantém a velocidade precisa e estabelecida pelo condutor  
sempre dentro dos parâmetros econômicos, tanto em solo plano 
quanto em aclives e declives.

   O Iveco Stralis 460 NR Eurotronic possui um sistema de freio  
motor que fica na alavanca multifuncional, e chega a uma 
potência de frenagem de 985cv, de forma segura e progressiva, 
dando ao motorista total controle do veículo. Vale lembrar que 
mesmo com todas essas características, a fabricante se preo-
cupou também em equipar essa nova série com um sistema de 
antitravamento ABS. 

   A utilização de matéria-prima moderna para o uso de 
óleo sintético na transmissão oferece durabilidade de até 
360 mil quilômetros, diferente do óleo mineral comum, que  
apenas permite 60 mil quilômetros e aumenta os intervalos de  
manutenção do veículo. 

   A Iveco inova com alta tecnologia de mercado no uso de uma 
ferramenta que controla a redução de custos operacionais das 
frotas. Disponível em série nas versões 410NR e 460NR que 
atende as necessidades do transportador e do setor de cargas.

Cores dispoNíveis

video exclusivo no site  WWW.NABOLEIA.COM.BR



Painel com design moderno

Alavanca multifuncional, utilizada para mudar 
manualmente as marchas, freio motor e piloto 
automático. 

A cabine está mais moderna com 
opção de leito e com amplo  
espaço interno 

O botão com a sigla Eco dá opção de  
economia de combustível

As teclas no painel “D”,”N” e “R” elimina a 
necessidade do uso do pedal na embreagem

A caixa automatizada ZF- intarder, conduz 
o motorista utilizar corretamente a automa-
tização da embreagem e engate de marchas

O motor oferece mais potência e vantagens 
em baixo consumo de combustível
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Estradas com  
radares ‘invisíveis’
Bem escondidos. Esse é o 
posicionamento dos radares 
de fiscalização eletrônica 
de limite de velocidade em 
algumas partes das rodovias 
Anhanguera, Ayrton Senna, 
dos Bandeirantes, Dom Pedro 
1º e Governador Carvalho 
Pinto (ligam a capital paulista 
ao interior e ao litoral do Es-
tado). Os radades estão es-
condidos atrás de passarelas, 
placas, painéis e estruturas 
de sustentação de pórticos.

Governo quer 
aplicar asfalto-
borracha
O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado do 
Rio de Janeiro já asfaltou 
cerca de 35 quilômetros da 
Rodovia RJ-122, que liga 
Guapimirim a Cachoeiras de 
Macacu, utilizando a mais 
nova tecnologia do asfalto-
borracha. A estrada é a 
primeira do Estado a receber 
o serviço “ecologicamente 
correto”. O governo do Rio 
pensa em trazer a tecnologia 
para outras estradas.

Uso de pneus 
usados em massa 
asfáltica
O Projeto de Lei 132/11, 
processado na Câmara do 
deputado Weliton Prado, 
estabelece como conjunto 
de instruções na pavimen-
tação de vias públicas o uso 
de massa asfáltica produzida 
com borracha de pneus sem 
utilização. O aproveitamen-
to desses pneus apresenta 
vantagens como a redução 
de problemas ambientais, 
retarda o envelhecimento do 
asfalto, melhora a flexibilida-
de e diminui a suscetibilidade 
térmica do asfalto.

Estradas
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Está interditada há quase trinta dias 
a MT-183, estrada que liga Aripuanã a 
Juina a noroeste de Cuiabá. As outras 
estradas de acesso continuam em con-
dições precárias, apesar das prefeituras 
da região terem se esforçado para ame-
nizar a situação. Por enquanto, a popu-
lação que precisar se deslocar na região 
sofrerá com os atoleiros, buracos e ra-
chaduras da estrada.

As rodovias que sofreram estragos pelas 
chuvas do início do ano ainda não foram 
restauradas. Após quase três meses, é 
possível encontrar alguns trechos com 
buracos e rachaduras que precisam ser 
urgentemente consertadas. As obras de 
recuperação das estradas podem se es-
tender por mais cinco meses. A demora 
acontece porque é necessário autoriza-
ção dos órgãos públicos para iniciação 
das reconstruções.

38,4 milhõES para 
pista de acesso à toyota
Geraldo Alckmin autorizou a implantação 
da marginal e acesso ao Parque Industrial  
Toyota, em Sorocaba, situado na Rodovia 
Presidente Castello Branco. Foram investidos 
38,4 milhões no Programa de Concessões 
Rodoviárias do Governo do Estado de São 
Paulo e o objetivo é implantar 4,1 km de 
vias marginais, cinco rotatórias, um disposi-
tivo de retorno, uma passarela, uma parada 
de ônibus e quatro acessos à fábrica.

multa podE chEgar  
a 1,5 milhões
O Inmetro promove uma fiscalização 
contra irregularidades em tacógrafos 
(registrador de velocidade e tempo). 
O exame já ocorreu na BR-163, na 
região do posto da Polícia Rodoviária 
Federal. Caso os veículos sejam fla-
grados rodando sem o cronotacógrafo, 
a multa pode variar entre 100 reais e 
1,5 milhões de reais, dependendo da 
gravidade do problema.

pEdágio SobE 9,62% 
para veículos pesados
O pedágio nas rodovias privatizadas está 
mais caro. As tarifas aumentam cerca 
de 9,74% para carros leves e 9,62% 
para veículos pesados, como ônibus e 
caminhões. O reajuste é considerado 
impróprio e a iniciativa de que o cupom 
de vale-pedágio começa a ser distribuí-
do em dezembro, não tornou menos ár-
duo o desgosto dos caminhoneiros em 
relação ao aumento das tarifas. 

obraS dE rEStauração 
e duplicação da br-040 
O Departamento Nacional de Infraestrutu-
ra de Transporte anunciou que as obras de 
reparação e duplicação entre Belo Horizon-
te e a região central de Minas Gerais da BR-
040, devem começar a partir do segundo 
semestre deste ano. O custo da obra pre-
visto é de R$ 350 milhões e a estimativa 
do término é de 2 anos. Serão restaurados 
130 quilômetros da rodovia na correção de 
curvas e construção de trincheiras. 

Estradas permanecem meses  
SEm obraS dE rEcoNStrução

Estrada entre aripuanã e Juina (mt)  
coNtiNua iNtErditada
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audiência pública 
para obras 

A Câmara Municipal de Paraty 
fará uma audiência pública 

no dia 29 de abril deste ano, 
no auditório da Casa da 

Cultura de Paraty, no Cen-
tro Histórico. O objetivo é 

discutir a preca-riedade no 
sistema rodoviário no municí-
pio, especialmente a situação 
de reconstrução das rodovias 

Paraty-Cunha e Rio-Santos. 
As obras estão atrasadas e o 
debate acontecerá, principal-

mente, pelo fato de a pre-
feitura da cidade ter entrado 
com um pedido de paralisa-

ção das obras de Angra 3.
 

br 116 No rS tErá 
mais 20 câmeras

A Polícia Rodoviária Federal 
iniciou na BR 116 o monitora-

mento, feito por 11 câmeras 
de vídeo, do trecho entre 

Porto Alegre e Canoas. A ex-
pectativa da PRF é de colocar 
o serviço para funcionamento 

no percurso entre Canoas, 
São Leopoldo e Novo  

Hamburgo. Serão intalados 
20 equipamentos fixos ao 
longo da rodovia e outros 

quatro estarão posicionados 
em viaturas policiais. O obje-
tivo desse serviço é monito-

rar todo o fluxo, os eventuais 
congestionamentos e as 
ocorrências na estrada.

São Paulo atingiu em março 7.012.795 
veículos, número confirmado pelo  
DETRAN-SP. A capital paulista tem hoje, 
5.124.568 carros (73% da frota do mu-
nicípio), somados a 718.450 de micro-
ônibus, camionetes e utilitários (10,2%). 
São Paulo tem ainda 42.367 ônibus, 
158.190 caminhões e 73.526 reboques. 
O aumento do número de veículos  
aumenta junto com o caos urbano.

Carretas fiCam retidas 
por até 36 horas 
A péssima condição de tráfego de um 
trecho entre as cidades de Bertolínia e 
Uruçuí, em Teresina, faz com que car-
retas carregadas com soja e derivados 
fiquem retidos por até 36 horas. A única 
via de escoamento da produção de grãos 
da região é a estrada que dá acesso aos 
estados da Bahia, Maranhão e Pernam-
buco. A precariedade das estradas faz 
com que os motoristas levem mais de 
uma hora para percorrer o local. 

FiScalização barra  
entrada de carga no pr
O Ibama vai manter a fiscalização no 
Trevo do Lagarto, no Mato Grosso, 
para barrar possíveis carregamentos 
de mogno, que por dia, cerca de 600 
caminhões passam pelo local. A preo-
cupação do Ibama é proibir as opera-
ções envolvendo a madeira que com-
erciantes tentam trazer para o Paraná 
e seguido de exportação. É no Porto 
de Paranaguá que a maior parte da 
madeira exportada é concentrada.

pedáGio Caro e a 
ausência de fiscalização
O Brasil é um dos países que possui maior 
quantidade de estradas e rodovias com 
pedágios. Dos quilômetros pavimenta-
dos, cerca de 9,5 mil (5,5% do total) já 
estão no controle da iniciativa privada. 
No entanto, os fatores como a cobrança 
de altos direitos de exploração, estabe-
lecimento de tarifas acima dos benefí-
cios, exigência de prestação de serviços, 
entre outros, poderão criar dificuldades 
imprevistas para o futuro do plano.

aNChieta feChada 
até 3 de junho
A Via Anchieta terá seu trecho de serra 
interditado por alguns dias entre os km 
40 e 55. A pista norte estará fechada 
até dia 3 de junho e a sul, até dia 17 
de abril. Os horários de fechamento 
das pistas serão das 6h às 17h entre 
segundas e quintas e das 6h às 14h nas 
sextas-feiras. Para quem quiser subir 
do litoral para a capital paulista nesses 
horários, o acesso será pela Rodovia 
dos Imigrantes. 

Frota de Sp ultrapassa 7 milhõES
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Banco Volkswagen fecha 
2010 com resultado recorde
Em 2010, o Banco Volkswagen, 
instituição entre os bancos de 
montadoras, encerrou o ano com 
198.768 novos financiamentos e 
alta de 24,5% em sua carteira de 
crédito, com mudanças significati-
vas (R$ 14 bilhões, em 2009, para 
R$ 17,5 bilhões no final de 2010). 
O aumento foi de 24,3% em total 
ativos, chegando a R$ 20,7 bilhões.

Mortes no Sistema Cas-
tello-Raposo cai para 25%
Nos meses de janeiro a março a 
queda nas estatísticas do número 
de mortos na CCR ViaOeste foi de 
25%, tal redução é devido as inten-
sivas fiscalizações e as campanhas e 
ações de comportamento no trânsi-
to como “De Mãos Dadas” (travessia 
segura), “Sobre Duas Rodas” (dire-
ção defensiva para motociclistas), 
“Zero Álcool”, “Cinto de Segurança/
Cadeirinha”, entre outras. 

Gasolina é vantagem com 
aumento do etanol
O etanol segue mais caro e tem 
aumento em 5% no mês de mar-
ço, portanto, gasolina é obtida 
com preferência em todo o Brasil 
para quem tem carro flex. Se-
gundo o Índice de Preços Ticket 
Car (IPTC), o preço do combustí-
vel vegetal manteve-se em torno 
de R$ 2,23/l. A gasolina é um 
combustível vantajoso, na relação 
custo x desempenho e seu preço 
médio é de R$ 2,72/l. 

Fim dos contratos de 
pedágio para 2013
O Palácio Piratini, em Porto Alegre, 
molda o terreno para que os 
contratos de pedágio termine em 
2013. Carlos Pestana, chefe da 
Casa Civil, garantiu o aval do go-
verno federal para a não prorroga-
ção das atuais concessões e defi-
niu ainda, a formação de um grupo 
para que os investimentos feitos 
pelas empresas nos 1,6 mil km de 
estradas sejam investigados.

Alto Giro
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Um jovem de 22 anos morreu na explo-
são de um barril de chope no shopping 
Santana Parque, na Zona Norte de São 
Paulo. O rapaz, que era funcionário de 
uma empresa de bebidas, preparava 
um quiosque para a inauguração. Após 
o acidente, os policiais encontraram a 
vítima morta ao lado do barril, com fe-
rimentos no rosto. O caso foi levado à 
assessoria de imprensa do shopping, 
que aguarda resultado da perícia. 

A “Fargginay”, companhia de 
águas de cheiro americana lançou 
um novo perfume com aroma de  
bacon. A intenção é que as mu-
lheres agradem seus maridos ou 
namorados com o aroma da comi-
da preferida, pois o cheiro é sutil e 
remete a lembranças agradáveis. O 
perfume é vendido em duas versões: 
“Classic” e “Gold”, e ambos custam o 
mesmo valor, US$ 36 (R$ 57,7).

Úteis...

SErviço dE tráFEgo em tempo real
A Airis, empresa Europeia de eletrônicos, 
é primeira a lançar Navegadores GPS no 
Brasil, inova e traz o Airis EasyWay, ser-
viço exclusivo de tráfego em tempo real. 
Com a tecnologia, os motoristas brasilei-
ros ganham muito mais vantagem e co-
modidade no dia a dia das grandes metró-
poles. Segundo a empresa, o tempo gasto 
nos deslocamentos de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Belo Horizionte pode ser reduzi-
do em até 18%.

Feira de logística realiza sua 2° edição, 
em Jundiaí nos dias 14 a 17 de Junho, 
sendo esperado um público de 15 mil 
pessoas ligadas ao setor e a indústria, 
que queiram conhecer as novidades e 
novas tecnologias. O Brasil vive um dos 
seus melhores momentos econômicos, 
um dos motivos é a Copa do mundo em 
2014 e os jogos Olímpicos em 2016. Que 
contribui para o crescimento de todo se-
tor logístico do país. 

feira iNterNaCioNaL de logística 2011sobe
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Rhonda Williams, americana que des-
cobriu um bilhete de loteria premiado 
no valor de US$ 189.302 (mais de R$ 
305 mil), ao decidir arrumar sua bol-
sa num final de semana. Rhonda, 55, 
vive em Fairburn e disse ter se esque-
cido do bilhete, que se encontrava no 
fundo da bolsa. Ela acertou cinco nú-
meros sorteados e disse que pretende 
usar o dinheiro para pagar as dívidas 
e possivelmente fazer um cruzeiro.

Angela Ferranti, norte-americana 
de 25 anos, se envolveu em um 
acidente de trânsito em Port St. 
Lucie, no estado da Flórida (EUA) 
e tentou se safar do ocorrido ti-
rando a roupa e ficando apenas 
de sutiã e calcinha. A jovem fez o 
strip-tease na busca de se livrar 
das evidencias do crime e não ser 
pega por um cão policial, mas não 
obteve sucesso.St
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proJEto brasiL – id  
quEr dimiNuir riScoS No traNSportE

O governo investe mais de R$20  
milhões em testes de implantação e de-
senvolvimentos tecnológicos no Projeto 
Brasil-ID. É um sistema de identificação, 
rastreamento e autenticação de merca-
dorias. Hoje no Brasil 11% dos produtos 
encontrados nas prateleiras dos super-
mercados são provenientes de furto ou 
roubo no transporte. A idéia é implantar 
um chip no próprio produto para inibir a 
fraude e rastrear a mercadoria, também 
serão implantados, selos de Segurança 
Nacional,  documentos eletrônicos para 
uma fiscalização de cargas mais ágil 
em postos fiscais (inclusive as lacradas) 
com leitura automática do veículo e do 
produto, tudo em tempo real.      

Segundo dados da Polícia Rodoviá-
ria Federal que administra a rodovia 
foram registrados neste início de ano 
209.66 acidentes envolvendo cami-
nhões a mais que no mesmo período 
do ano passado. O fator causador de 
acidentes foi à chuva muito intensa e 
também a falta de atenção dos moto-
ristas em ultrapassagens. Há também 
outro problema, os motoristas insistem 
em dirigir cansados, um dos principais 
motivos é a pressão da empresa em 
relação à data de entrega da carga.

A parceria entre a MAN e a Sinotruck, 
fabricante chinesa de veículos pe-
sados, resultou no novo caminhão 
conhecido internacionalmente como 
SITRAK T7H. Como representação da 
boa relação entre as montadoras, o 
produto será chamado de Shandeka 
(nome usado na China) e comercia-
lizado nas redes de vendas da MAN 
e da Sinotruck. O esperado é que as 
vendas anuais cheguem a 200.000 
caminhões até 2018, 160.000 só 
para o mercado chinês.

acidentes na via 
dutra crEScEm 50% 

maN e Sinotruk
laNçam Nova marca

SErviço dE tráFEgo em tempo real
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aconteceu...
Alto Giro
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A Pirelli apresenta os novos Cinturato P1, Cintu-
rato P7 e Scorpion Verde All Season, que com-
põem a linha de produtos Green Performance. 
Os produtos foram feitos especialmente para 
mostrar menor resistência ao rolamento, permi-
tir a redução do consumo de combustível e as 
emissões de CO2 dos veículos. Foram desenvol-
vidos compostos, materiais e design da banda 
de rodagem para atuar em equilíbrio, garantindo 
assim, a redução de ruídos, bom desempenho 
de frenagem e dirigibilidade.

A MAN agora fabricará caminhões para os 
mercados da Rússia, Bielorrússia e Caza-
quistão. O objetivo é produzir em média 
6.000 veículos por ano em São Petersburgo 
Até o ano que vem um quarto dos cami-
nhões vendidos terá sido produzido na pró-
pria Rússia. Com mais de 30% no mercado 
de caminhões, a produção chega a ultra-
passar seis toneladas importadas da Europa 
e mais de 50% em ônibus intermunicipais 
maiores de 12 metros.

acontece...
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A segunda etapa da Copa Caixa Stock Car 2011 foi realiza-
da no domingo do dia 3 de abril, no Autódromo de Inter-
lagos, em São Paulo. O Grande Prêmio foi levado por Cacá 

2ª Etapa Stock car 2011 em interlagos Sp

 atego é o “camiNhão do aNo 2011”

Bueno, com bom desempenho nas pistas e ótimo trabalho 
de equipe dos boxes. Logo atrás, seguem Daniel Serra, da 
equipe Red Bull Racing - a mesma do campeão -, e Ricardo 
Maurício, da Eurofarma RC, em segundo e terceiro lugar.
 
O vencedor Cacá foi o que mais conquistou títulos no cir-
cuito de Interlagos, sendo cinco no total e, o 24ª título 
em sua carreira. Bueno, com a vitória, assume o terceiro 
lugar na classificação geral da Copa Caixa Stock Car, com 
30 pontos somados, perdendo para o líder Thiago Camilo, 
com 39 pontos. 

A competição terá suas próximas etapas em Ribeirão Pre-
to, interior de SP, no dia 17 de abril, em Nova Santa Rita 
(RS), Campo Grande (MS), Jacarepaguá (RJ), novamen-
te em Interlagos (SP), Salvador (BA), Santa Cruz do Sul 
(RS), Londrina (PR), Brasília (DF) e finaliza a competição 
outra vez em Nova Santa Rita (RS).

A comissão de especialistas internacionais elegeu o 
novo Mercedes-Benz Atego de 12 toneladas como 
o “Caminhão do Ano 2011”. O evento ocorreu no  
Salão Internacional de Veículos Comerciais IAA 2010 
em Hannover, na Alemanha. O veículo levou o título 
pois traz  inovações contribuintes para o transporte ro-
doviário em termos de economia, emissões, seguran-
ça, dirigibilidade e conforto. 



As linhas FH e FM de caminhões  
Volvo oferecem uma ampla gama de 
cabines feitas especialmente para 
atender às necessidades dos trans-
portadores. Além de uma grande 
oferta de opções, os novos cami-
nhões certificam conforto ao mo-
torista, por conta dos atributos in-
ternos das cabines. Algumas destas 
são: cabines curtas, cabine leito, ca-
bine Globetrotter, Globetrotter XL.

A Michelin juntou-se a Ipiranga, para 
inovar e divulgar o programa KM de 
Vantagens e as revendas da Miche-
lin. A  promoção é valida nos meses 
de abril e maio e os participantes 
que acumularem 500 km rodados, 
poderão trocar esses “quilômetros” 
por um desconto no valor de 75 
reais na compra de dois pneus da 
marca. Ao acumular 750 km, o valor 
do bônus subirá para R$ 150,00.de
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canoa quebrada
Um recanto paradisíaco que cada 
vez mais atrai turistas do mundo 
inteiro é assim considerado Canoa 
Quebrada, localizada a 175 km da 
capital do Ceará, Fortaleza. O local 
se tornou famoso no mundo todo 
após o filme Le Gabruges mostrar 
as praias, as lagoas e as dunas de 
areia, cenários paradisíacos que 
encantaram populações de vários 
países. Para aqueles que não 
conhecem, vale a pena conferir.

porto de galinhas 
A 60 km de Recife, Porto de Gali-
nhas é localizado no município de 
Ipojuca e, atualmente, é um dos 
lugares que mais recebe visitan-
tes no litoral nordestino. As praias 
e as piscinas naturais são o que 
mais chamam a atenção dos turis-
tas, por possuírem águas mornas 
e cristalinas. O acesso a essas 
belezas naturais é feito por meio 
de jangadas de curto trajeto, onde 
se pode mergulhar e nadar com os 
animais marinhos.

dicas de 
restaurantes

canoa quebrada:
Restaurante Natural Bistrô
Rua Principal de Canoa Quebarda 
“Broadway”
(88) 3421-7162

Restaurante “café habana”
Localizado na Rua Principal, “Bro-
adway”
(88) 3421-7375

porto de galinhas:
cabidela da Natália
Acesso pelo km 5,5 da PE-009 (Me-
repe II) (Praia do Cupe), 4 km 
(81)3552-2577 

Recanto Saberé
Praia de Pontal de Maracaípe, 4 km 
(3 km de terra)
(81)8711-314
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No final de março, em Ribeirão Preto 
(SP), a Scania finalizou sua participa-
ção no 13º Seminário de Mecanização 
e Produção de Cana-de-Açúcar. A mon-
tadora apresentou soluções em produ-
tos e serviços para o segmento sucro-
alcooleiro do país.

Cerca de 700 participantes compa-
receram ao evento para conferir as 
inovações e vantagens do modelo G 
470 6x4 cavalo-mecânico, caminhão 
reconhecido por seu bom rendimento 
energético, relação entre o combus-
tível consumido e a carga transporta-
da, e equipado com motor Scania.

A Transportadora Americana colhe 
frutos da ação que terceiriza a ges-
tão de pneus da frota, desde que a 
empresa passou a monitorar a ges-
tão dos pneus em trocas, recapagem, 
calibragem, rodízios, alinhamentos e 
consumo de combustível. 

Essa gestão de frotas reduziu em 
26% a compra de novos pneus, au-
mentando em 14% o número de 
pneus recapados, melhorando o ren-
dimento quilométrico dos pneus e o 
índice de recapabilidade. 

ScaNia aprESENta SoluçõES 
para segmento da cana

EcoNomia dE r$ 800 mil 
com gestão de frotas

dicas de 
viaGem

Abril::: 2011       15                              “Os ultimos seram o s primeiros... a reclamar.”



veja  mais artigos no blog NABOLEIA.COM.BRPneus
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quantas reformas
um pneu aguenta?

É muito comum ouvirmos essa pergunta. E a resposta 
correta é: um pneu aguenta tantas reformas quantas 

sejam possíveis, desde que a carcaça apresente as condi-
ções necessárias para ser reformada.

   Pode parecer uma resposta um tanto vaga, mas é isso 
mesmo. Não existe um limite pré-determinado, exceto 
para pneus de automóveis que, por força de legislação 
imposta pelo Inmetro – Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Normalização e Qualidade Industrial – só pode ser 
reformado uma vez. Para os demais pneus, não existe 
restrição alguma.

   A média nacional está entre duas e três reformas por 
carcaça, mas há casos onde esse número é superado. Em-
presas de ônibus urbanos chegam a 6 ou 8 reformas. No 
transporte de carga, porém, poucos são os que superam a 
média de 2 ou 3 reformas, embora eu já tenha encontrado 
casos de até 16 reformas num mesmo pneu. Milagre? Não. 
Apenas trabalho sério.

   Tudo depende de como o pneu é utilizado e como é 
cuidado. Quem carrega excesso de peso, anda em velo-
cidade acima do limite, não mantém a calibragem cor-
reta, não reduz a velocidade para passar por buracos e 
cabeceiras de pontes, irá provocar danos na carcaça que 
podem ser irreversíveis, diminuindo as possibilidades de 
reforma e podendo até inviabilizar que seja reformado 
uma única vez sequer.

   Para conseguir obter o máximo possível, devemos 

começar pela compra do pneu adequado ao uso que se 
pretende fazer dele, e a compra de ofertas nem sem-
pre atende aos requisitos necessários. Cuidado, pois 
pode ser estoque encalhado. E, no ato da compra, to-
mar conhecimento dos limites de carga e velocidade, 
e quais as pressões de calibragem conforme o peso a 
ser transportado.

   Durante o uso, respeitar esses limites, fazer a ca-
libragem frequente, verificar diariamente para de-
tectar qualquer dano e consertar imediatamente 
quando isso ocorrer. Avaliar a aparência da banda de 
rodagem e os desgastes ocorridos constantemente, 
para detectar quaisquer irregularidades e indícios de 
problemas mecânicos, e reparar o mais rapidamen-
te possível. Fazer rodízio periódico, independente de 
haver diferenças de desgaste.

   E o mais importante, depois da calibragem: retirar de 
serviço e enviar para reforma antes de atingir o limite legal 
de 1,6 mm de profundidade nos sulcos. O ideal é retirar 
para reforma com sulco em torno de 2 a 3 mm, e depen-
dendo da atividade até com um resíduo de borracha maior. 
O importante é preservar a carcaça.

   E esse é o grande segredo daquele pneu com 16 refor-
mas: usado no transporte de madeira, uma das ativida-
des mais agressivas que conheço, é retirado de serviço 
em torno de 7 mm. Para quem roda em rodovias seria 
um pneu ainda com meia-vida, mas naquela atividade é 
uma opção válida e necessária.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiii por Pércio Schneider  E-mail pneus@greco.com.br
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Tecnologia

Abril ::: 2011                                        “Saia da frente, estou sem breque”.18

por Danielle Tomé fotos Divulgação
veja essa matéria e outras no site WWW.NABOLEIA.COM.BR

A montadora Mercedes-Benz, 
apresentou uma exclusi-
va e avançada tecnologia, o  

BlueTec 5. O produto será utilizado 
no motor a diesel de caminhões e ôni-
bus, para o atendimento a legislação 
do Proconve P-7 (Programa de Con-
trole da Poluição do ar por Veículos 
Automotores Fase 7) e Euro5. 

   O BlueTec 5 é uma combinação de 
esforços voltada ao rendimento do 
motor e total segurança para o meio 
ambiente, solução técnica que vem 
sendo desenvolvida há três no anos 
no Brasil e é utilizado com sucesso na 
Europa desde 2005. Essa solução da 
Mercedes-Benz, entrará em vigor no 
mercado brasileiro a partir de 2012.

 Segundo o gerente de Desenvolvi-
mento de Motores da Mercedes-Benz, 
gilberto leal, “O BlueTec5 é mais 
que um conceito, é uma tecnologia 
de sucesso, com cinco pilares impor-
tantes: Eficaz, confiável, econômico, 
excelente desempenho, ambiente 
amigável, uma solução para diminui-
ção de poluentes”.

   Recentemente foi feito diversos 
testes com motores que atendem o 
Proconve P-7, equivalente a Euro 5 
europeu. Um produto com certifica-
do não só no Brasil como no mundo 
inteiro. Os testes feitos com cami-
nhões e ônibus em zonas urbanas, 
rodoviárias e fora de estrada, tanto 
ao nível do mar, quanto na altitude 
de 2.400 e 4.800 metros, o BlueTec 
5 comprovou robustez, menor índice 
de emissões de poluentes, redução de 
consumo de óleo lubrificante e consu-
mo de combustível  3 a 8% menor.

    O motor a diesel terá o sistema  
pós-tratamento de gases para diminuir 
o volume de emissões de Óxidos de 
Nitrogênio (Nitrogênio + Oxigênio),  
Enxofre e Material Parti-culado (Quei-
ma incompleta do combustível), com-
ponentes gerados pela rotação do com-
bustível e do diesel, vai trabalhar com o 
BlueTec 5 com adição do Arla 32.

    Outro grande benefício da tecno-
logia BlueTec 5 é sua adequação ao 
diesel de petróleo, diesel de cana e 
também ao biodiesel. O uso destes 
biocombustíveis alternativos está 
sendo estudado pela Empresa.

   A empresa para atender as exi-
gências da nova legislação exige a 
redução de 80% nas emissões de 
Material Particulado e de 60% de 
Óxidos de Nitrogênio. Os veículos 
pré-série cami-nhões Axor 2831 
e ônibus com chassi OF 1722, ambos 
já com a tecnologia BlueTec 5. Esses  
veículos terão uma manutenção ade-
quada com intervalos maiores e 
terão mais vida para operação de 
transporte. A cada dois anos de 
uso é exigindo apenas a troca do 
filtro de Arla.  

   Gilberto Leal ressaltou que esses 
veículos garantem mais robustez,    
maior eficiência, eficácia, confiabili-
dade, durabilidade e menor consumo 
de combustível. De fato serão um 
pouco mais caros para o consumidor 
final, por conta da preocupação com o 
meio ecológico.

Mercedes-Benz apresenta

BlueTec 5

Tanque de ônibus com composto químico de 
Arla 32 com sensor de nível e temperatura

O painel do caminhão vem com  
indicação do nível de Arla 32

Chassi de ônibus OF 1722 ao lado do 
caminhão Axor 2831

Em 2012 novo Caminhão Axor 2831

SOBRe O ARlA 32
   O Arla 32 é um Agente Redu-
tor Líquido de Nox Automotivo, 
usado no reservatório do veículo. 
Um composto químico que reduz 
a poluição, batizado como uma 
solução aquosa de uréia, que 
passa no escapamento do veículo 
para o pós-tratamento dos gases 
de escape por uma redução sele-
tiva. Tem como função converter 
o NOx em Nitrogênio puro e em 
vapor de água, que são inofen-
sivos  à natureza, melhorando a 
qualidade do ar.

   O Arla 32 será vendido em 
galões nos postos de combus-
tíveis, será fornecido pela Petro-
brás e Vale Fértil.





Confira os detalhes destas matérias em

uma hiStória dE  
trabalho E SucESSo

Transportando segurança e qualidade de serviço, a 
Distribuidora de peças CARED inaugura sua nova 
filial, na Marginal Tietê, preservando a política do 

grupo, de credibilidade e transparência, mas incor-
porando uma visão moderna e arrojada para aten-

der a fornecedores e clientes.

combuStívEl: cuSto x 
desempeNho

 O etanol segue mais caro e 
tem aumento em 5% no úl-
timo mês, portanto, gasolina 
é obtida com preferência em 
todo o Brasil para quem tem 
carro flex. O preço do com-
bustível vegetal manteve-se 
em torno de R$ 2,23/l. A ga-
solina é um combustível van-
tajoso, na relação custo x de-
sempenho e seu preço médio 
é de R$ 2,72/l. 

saLvaNdo vidas  
de forma simpLes

Para alinhar os princípios de 
desenvolvimento sustentá-
vel e responsabilidade social, 
a Pamcary, junto com o Ro-
doviário Líder, implantou o 
Programa Preserve sua Vida, 
nos conceitos do programa do 
Instituto Cuidando do Futuro. 

eNCoNtro de 
forNeCedores

Fornecedores da Guerra S.A. 
promoveram o Encontro de 
Fornecedores de 2011. O tema 
do evento foi “Parcerias + Re-
lacionamentos = Resultados”, 
e teve como objetivo aumen-
tar a parceria entre a fábrica e 
os seus fornecedores.

Nova famíLia de aLterNa-
dores para o merCado

Acompanhando as necessida-
des do mercado de reposição 
e buscando ampliar os produ-
tos para manutenção de alter-
nadores que equipam os ca-
minhões, a Delco Remy lança 
a família de alternadores 18SI 
na versão 28V.

biNotto compra 50 
camiNhõES mErcEdES-bENz 

O Banco Mercedes-Benz firmou 
negócio com o grupo Binotto, 
50 caminhões do modelo Axor 
3344 S foram financiados para 
ajudar na construção e produ-
ção de áreas bioenergéticas e 
nos campos florestais.

modEloS dE pNEuS cuShioN 
mh20 E mc20 coNtiNENtal

No CeMAT South America, a 
Continental apresentou seus 
dois modelos de pneus cushion, 
o MH20 e MC20. Os superelásti-
cos CSE Robust SC18 possuem 
uma tecnologia avançada na 
composição da borracha, uma 
banda de rodagem premium 
com boa capacidade de tração, 
alta resistência e longa vida útil.

Nova liNha cargo 2012  
A FORD lança a linha Novo Cargo 2012, que chega ao mercado de veículos pesados. 
Composta por doze modelos com diferentes cabines regulares e opções de leito, os 
novos caminhões serão vendidos a partir de maio. Veja mais fotos em nosso blog.

Outros  
destaques do

Abril::: 2011                               “1% de chance, 99% de esperança.”20

camiNhõES aStra com  
traNSmiSSão alliSoN 

Nos Alpes Suíços ocorre à construção da nova central 
elétrica de Nant de Drance, usina hidrelétrica de  

Linth-Limmern. A obra conta com uma super frota de 
caminhões para poder ajudar no andamento das esca-

vações e na implantação de uma grande estrutura.

maiS uma autopEçaS  
perim em sp

A Autopeças PERIM inaugura mais uma filial. O es-
tabelecimento localizado em Guarulhos, São Paulo, 
contou com a presença da equipe de imprensa Na 

Boléia em entrevista exclusiva.  Confira fotos e  
vídeo acessando nosso blog!

vaLe a peNa troCar a 
mEdida doS pNEuS?  

O colunista da Revista Na Boléia, Pércio Schneider, traz 
este mês uma interessante matéria sobre a troca de 

pneus por outros de medidas menores. A notícia foi uma 
das mais acessadas do nosso blog! Confira vantagens 
e desvantagens desse serviço, informações ainda não 

reveladas e saiba como agir nestes momentos.
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por Juliana Barbosa

vídeo



A versão digital da revista 
Estrada Na Boléia pode ser encon-
trada em nosso acervo. Basta acessar 
o site naboleia.com.br e baixar o PDF 
das edições anteriores ou vê-las on-
line. Cadastre-se também em nosso 
portal e receba as newsletters com as 
principais notícias da semana.

1- Os aumentos das tragédias não são 
resultados apenas de motoristas sem res-
ponsabilidade, mas também da escravidão 
que é trabalhar sobre rodas. Para conse-
guirem sobreviver, aceitam entregar car-
gas em condições de risco e desumanas. 

2- O mercado de caminhões teve uma 
surpresa com a suspensão das linhas es-
peciais de crédito oferecidas pelo BNDES 
(Banco Nacional do Desenvolvimento  
Econômico e Social) e foi necessário que 
se movesse, oferecendo, taxas subsidia-
das aos clientes.

3- A cidade de São Paulo foi a que re-
gistrou maior alta de combustível em fe-
vereiro, 14,4% no etanol. A gasolina foi a 
melhor opção de abastecimento na capi-
tal para os motoristas.

Alguns assuntos da última edição:

para Não ESquEcEr

1 - A Expedição itinerante da América 
Latina faz grande evento em Itajaí, SC.

2 - Ramos Transportes traz do Rio 
para SP sonhos e magias das histórias 
infantis. 

3 - Governo promete trechos duplica-
dos e terceira faixa na Mogi-Bertioga.

4 - Oito agentes da Polícia Rodoviá-
ria são presos acusados de extorsão.

A escolha dos vídeos de abril está 
muito mais interessante e divertida. 
Motorista imita sons de manobras 
do caminhão, sucuri atropelada é 
estraçalhada e perde toda sua cria, 
bêbado dá em cima do entrevistador 
e tenta beijá-lo e Volvo FH 440 é o 
caminhão mais vendido pelo 2º ano 
consecutivo. Confira! 

mais, mais do

1 - Caminhoneiro virtual
Ele não é motorista, mas é apaixonado por 
caminhão e sabe imitar direitinho o som da 
super máquina.

2 - Sucuri atropelada
Sucuri prenha é atropelada em estrada 
atraindo a atenção de curiosos.

3 - Bêbado apaixonado
Entrevistador recebe elogios e bêbado tenta 
beijá-lo. Sai pra lá!

4– Volvo FH 440 
Caminhão mais vendido do Brasil pelo se-
gundo ano consecutivo de acordo com a 
Anfavea 

Palavras-chaves dos 
vídeos

veja o que está rolando 

twitter.com/naboleia

1

2

4

3

dicas via web
redacao.na.boleia
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saiba mais sobre: voLvo

Surge na Suécia 1ª produção de 
veículos pesados volvo  

Fundada em 1927, se iniciou no ano seguinte o  
“Series 1”, que obteve sucesso imediato no país. Pri-

meira produção de pesados foi criada pelos fundadores 
da empresa Gustav Larson e Assar Gabrielsson. Fazen-

do história no mundo dos transportes.

contribuição da volvo ao  
automobilismo Em 1959 a Volvo inventou o 
“cinto de segurança” de três pontos, contribuindo ao 

automobilismo segurança, tendo a produção de veículos 
um sucesso imediato, que também chamou atenção fora 

da Suécia. A empresa foi fundada pelo engenheiro  
Gustav Larson e o economista Assar Gabrielsso, na  

cidade de Gotemburgo em meados de 1927.

Nos anos 70 chega à montadora 
Sueca ao brasil A marca passou a ser uma 

das maiores redes de montadoras do continente. 
Trouxeram novos conceitos ao mercado de trans-

porte rodoviário de cargas. Conquistou em dez anos 
após a fundação, força, inovação e tecnologia no 

transporte, ganhando destaque como um dos  
maiores fabricantes do mundo.

volvo na ii guerra mundial
Devido à crise que a Europa passou com o fim da 

Segunda Guerra Mundial, a fabricante Volvo lançou 
um carro na época que hoje é visto como um  

clássico entre os carros antigos: Volvo 444. Esse 
nome surgiu devido o carro ter 4 lugares e ser  

produzido em 1944.

o polêmico símbolo da marca 
volvo Marca sueca criada do ínicio do século XX, tem 
como significado uma carga simbólica da masculinidade. 

Devido essa definição mulheres na Europa manifesta-
ram-se pelas ruas acusando a Volvo de ser uma marca 

masculina. Os alquimistas também usaram esse símbolo 
como representação ao metal adaptado à época.

o que significa a palavra volvo?
A palavra vem da origem do latim, Volvo significa “eu 
rodo” ou por analogia, “eu guio”. A companhia sueca 

fabricante de veículos comercias recebeu esse nome pelo 
engenheiro Gustav Larson e o economista Assar  

Gabrielssonm em 1927. 
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saiba mais sobre: fiat

cavalo Negro empinado digno de 
majestade O famoso símbolo da Ferrari é um  
cavalo negro empinado num fundo amarelo. Foi criado 
por um lendário da força aérea italiana, Conde  
Francesco Baracca, que durante a 1° Guerra Mundial 
pintou na lateral de seus aviões, este símbolo. A criação 
surgiu, por que a sua esquadra, os “Battaglione  
Aviatori”, fora inscrita num regimento da cavalaria de 
sua equipe. O fundador da marca Enzo Ferrari, em 17 de 
Junho de 1923, ganhou este símbolo da Condessa  
Paolina, mãe de Baracca, sugerindo sorte em suas corridas.

você sabe o que significa Fiat?
É um acrônimo de Fabbrica Italiana Automobili Torino 
(“Fábrica Italiana Automobilística de Turim”), também 
pode significar “faça-se” em Latim, fundada por Giovanni 
Agnelli, em 11 de Julho de 1899, que chefiou a Fiat até 
sua morte. Passando os negócios de geração a geração. 
Hoje atua em 61 países, com 1.063 unidades.

Nos anos 60 grandes marcas 
passaram pelo grupo Fiat  
A pioneira de grandes grupos de veículos industriais obte-
ve uma lista vasta de grandes e importantes marcas, que 
carregaram em seu nome charme, elegância, tecnologia 
e glamour. Como Ferrari, Lancia, Autobianchi, Maserati, 
Alfa Romeo, Innocenti, OM e Iveco. Foi uma das maiores 
empresas na construção de fábricas em diversos países.
 

Fiat passa produzir armamentos 
e veículos de combate
Em 1917 com a chegada da I Guerra mundial, a fabricante 
italiana passa a produzir veículos de combate para os 
aliados e armamentos para o exército. Tempos depois com 
o início da II Guerra Mundial a Fiat passa produzir para o 
exército italiano e alemão desde aviões a metralhadoras.

montadora italiana chega ao 
brasil em 1973 O grupo Fiat chega ao Brasil 
em meados dos anos 70, em Betim (MG), sendo a 
maior produtora de veículos comerciais fora da Itália. 
Hoje existem diversas unidades espalhadas pelo Brasil, 
sendo conhecida como um dos maiores fabricantes de 
pesados do mundo. 

modernidade... Iveco pensando no futuro 
inaugurou em Novembro de 2000, em Sete Lagoas 
(MG), uma planejada e ampla fábrica, na qual possui 
uma “ilha ecológica”, para tratamento de resíduos indus-
triais e água, um processo utilizado para a reciclagem. 
Neste caso, o trabalho de conscientização e análise de 
poluentes, tem como objetivo obter controle dos  
resíduos produzidos, evitando assim diminuir os  
efeitos danosos de uma indústria à natureza.



saiba mais sobre: mErcEdES-bENz

a criação da mercedes-benz
Surgiu de uma subdivisão dos sobrenomes do grupo 
Daimler AG criada em 1924 resultados de uma fusão 
entre Karl Benz & Cia. A marca alemã mundialmente 

famosa Mercedes-Benz produz automóveis, cami-
nhões, autocarros e os seus próprios motores. Consi-

derada a primeira e mais antiga linha de montagem de 
automóveis do mundo. 

 

o primeiro automóvel
Em Abril de 1900 Emil Jellinek e a DMG assinaram um 

acordo de distribuição de veículos e motores. Desde 
então o desenvolvimento passou a gerar grandes  

pedidos levando o nome “Daimler-Mercedes” todos 
com motor de 8 HP. Jellinek exige veículos mais poten-
tes e velozes, usando-os como divulgação para fins de 

competição, na qual ele corre. Para isso ele utiliza o 
pré-nome de sua filha “Mercedes”. 

o registro da marca
Em 23 de Junho de 1902 o nome “Mercedes” é registra-
do como marca e em 26 de Setembro está oficial. Emil 

Jellinek recebe em Junho de 1903 autorização para usar 
o nome Jellinek-Mercedes. Ele permanece no negócio 

automobilístico até sua morte em 21 de Janeiro de 1918.  

mercedes-benz mudou a história 
dos transportes de cargas

 Os protagonistas Gottlieb Daimler e Karl Benz, dois 
alemães marcaram a história da indústria automobilística, 

onde apresentaram ao mundo em 1896, os primeiros  
veículos pesados, com motor a gasolina e a diesel. 

a origem da estrela
Ela foi desenhada por Gottlieb Daimler. A estrela 

possui três pontas que representava o ar, terra e o 
mar. O circulo em volta viria a ser desenhada por Karl 

Benz. A primeira estrela nasce em 1909, registrado 
como símbolo da Mercedes-Benz, sendo visto em  

veículos de passeio.

mercedes-benz no brasil
A montadora surgiu no Brasil em 1956, em São  

Bernardo do Campo, sendo a maior fábrica de ônibus 
e caminhões da América Latina, perdendo apenas 

pela própria Alemanha. Dando oportunidades e 
marcando história na indústria automobilística com 

criatividades, empreendedorismo, valorizando a  
economia do nosso país.

Curtas
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saiba mais sobre: volkSwagEm

o que significa volkswagem?
Quer dizer “carro do povo”, ou pode ser pronunciado 
também como Volks “do povo”. Fundada EM 1937, no 
século XX, por Ferdinand Porsche e Robert Ley, sua sede 
fica na cidade de Wolfsburg, Alemanha.

“kafer” mais conhecido como 
fusca Na década de 30, na Alemanha nazista surgi 
o projeto para a construção do automóvel. Adolf Hitler 
tinha como desejo um veículo bom e barato, para que 
qualquer pessoa pudesse comprá-lo, através de um sis-
tema de poupança implantado pelo o mesmo, conhecido 
como um programa de carro popular. Conhecido como 
“Kafer” o automóvel foi desenhado pelo engenheiro 
Ferdinand Porsche e foi fabricado até 1978.

Em 1974 o golf substitui o 
“kafer”A fabricante alemã sofreu sérios problemas 
em meados dos anos 60, com o fracaso dos modelos 
“tipo 3 e “tipo 4” baseado nos modelos Kafer, já sabia 
que um dia essa produção viria a terminar um dia. Des-
de então a montadora vivia em constante pesadelo, a 
chave para o problema surgiu influência da Audi que ge-
rou caminhos para uma nova geração de Volkswagens: 
Golf, Pólo e Passat.

volkswagem na Segunda guerra 
mundial Foi implantada uma nova adaptação em 
algumas unidades para a produção de veículos milita-
res, como o Jipe (kubelwagen), como consequência da 
Segunda Guerra Mundial que se iniciou em 1939. Mesmo 
com o destino incerto a Volkswagem crescia com a  
produção de veículos de guerra e gerou lucros. 

o que significa o símbolo da 
volkswagem? É um circulo que envolve um 
“V” e um “W”, iniciais de Volks (em alemão: povo) e 
Wagen (vagão, veículo), mais conhecido como carro do 
povo ou popular. Encomendado pelo próprio governo 
Alemão da época Adolf Hitler. 

volkswagem chega ao brasil  
Um galpão foi alugado no bairro do Ipiranga, em São 
Paulo, no dia 23 de Março de 1953. A montadora come-
çou aos poucos e por baixo, com poucos colaboradores, 
a Volkswagem do Brasil montava o Fusca. Com o  
passar dos anos a empresa foi crescendo e hoje  
é uma das maiores montadoras do país.

Curtas
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CLipes Nb

Beyoncé e Lady GaGa têm se tor-
nado cada vez mais parceiras na 
música e também em vídeo clipes, 
como no caso de “Telephone”. Elas 
inovaram no cenário, com grava-
ções em um deserto perto de Los 
Angeles e algumas das cenas foram 
filmadas dentro de um caminhão 
chamado “Pussy Wagon”. Hoje, o 
caminhão pertence à Quentin Ta-
rantino, o mesmo usado no filme 
“Kill Bill”.

O clipe “Broken” de Seether e 
Amy Lee mostra uma cidade des-
truída e lúgubre, na qual ambos 
aparentam ser os únicos sobrevi-
ventes do lugar. 

A banda Paralamas do Sucesso es-
treou o clipe “Mormaço”, do álbum 
Brasil Afora nas cores preto e bran-
co. O vídeo tem participações espe-
ciais como a do cantor Zé Ramalho 
e a do artista Totonho.

O clipe foi filmado na Restinga da 
Marambaia, RJ, e faz referências ao 
nordeste brasileiro. A história se pas-
sa numa carroceria de um caminhão, 
onde os cantores se encontram e can-
tam sobre a terra de João Pessoa.

E olha aí o Pussy Wagon dando uma 
voltinha pelas ruas da cidade..

teLephoNe brokEN

mormaço

A banda carioca de “countrycore” Ma-
tanza, no clipe da música “Ela roubou 
meu caminhão” trata de temas e le-
tras cínicas e sarcásticas, que falam 
de ódio, violência, bebidas e mulheres. 
Um exemplo disso é a capa do album 
“Odiosa natureza humana”, que traz o 
desenho de uma mulher.

O clipe tem um clima de velho oeste ameri-
cano, na história de um apaixonado que tem 
seu caminhão roubado por uma mulher. 

  Ela roubou mEu camiNhão

por Juliana Barbosa

O cenário é composto por objetos 
queimados e carbonizados, inclusive 
um caminhão, que os cantores olham 
enquanto interpretam o drama da mú-
sica e da situação presente no vídeo.

O tema desta edição é a produção de videoclipes que 
 utilizaram caminhões em seu cenário. Veja as curiosidades 

que os clipes da boleia trazem sobre as gravações.



dersa - 0800 055 55 10

Nova dutra - 0800 017 3536

Autoban – 0800 555550

Ecovias – 0800 19 78 78

Autovias – 0800 707 9000

polícia Rodoviária Federal – 191

polícia Rodoviária de Sp – 198

corpo de Bombeiros – 193

defesa civil – 199

disque denúncia – 181

30/04/2011 Curso Sassmaq - 
Versão Atualizada 

30/04/2011 Curso de Formação 
de Vendedores no Transportes de 
Carga e na Logística 

07/05/2011 Curso de Legislação 
Tributária no TRC

07/05/2011 Curso de Recru-
tamento, Seleção e Retenção de 
Talentos

14/07/2011 - internacional de  
de logistica (Jundiaí ) - Feira de 
logistica

13/07/2011 13ª Transposul - 
Feira e congresso de transporte e 
logística

10/08/2011 Transmodal - Feira 
de transporte, logística e supply chain

24/10/2011 Fenatran - 18ª 
salão internacional do transporte.

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

2632-1079
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Cursos

feiras

piadaspiadas
Na boLÉiaNa boLÉia

homem eNverGoNhado
Um homem entra num restaurante e vê uma mulher muito bonita sozinha 
numa mesa. Ele se aproxima e pergunta:

— Estou vendo você sozinha nessa mesa. Posso sentar-me e fazer-lhe companhia?

Ao que a mulher responde bem alto:

— Trepar comigo? Você está pensando que eu sou o quê?
O rapaz ficou vermelho que nem um peru e saiu de fininho diante dos 
olhares gozadores de todos no restaurante. 

Alguns minutos depois a mulher se levanta e vai até a mesa dele.

— Me desculpe pela forma como o tratei ainda há pouco! É que sou 
psicóloga e estou fazendo um trabalho sobre a reação das pessoas 
diante de situações inusitadas e...

— Mil Reais? — interrompe ele, gritando. — Você está maluca? Nenhuma 
prostituta vale isso!

grave no celular

proStituta
desesperada, uma senhora procura um padre.

- Padre, eu estou com um problema! Eu tenho duas papagaias, mas elas só 
sabem falar uma coisa!

- O que elas falam? - Perguntou o 
padre.

- olá, nós somos prostitutas! Vo-
cês querem se divertir? - disse a 
senhora.

- Isto é terrível! - Respondeu o padre.
 
- Mas eu tenho uma solução para o 
seu problema. Leve suas papagaias 
para minha casa e eu as colocarei jun-
to com meus dois papagaios, os quais 
ensinei a rezar. No dia seguinte, a mu-
lher levou suas papagaias para a casa 
do padre. Assim que foram colocadas 
na gaiola elas disseram: 

- olá, Somos prostitutas! Vocês 
querem se divertir?

Ao ouvir isso, um papagaio olhou para 
o outro e disse:

- Jogue o terço fora! Nossas pre-
ces foram atendidas!






