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Carta ao Leitor

Dois anos depois da restrição a caminhões em São 
Paulo, transportadoras e caminhoneiros autônomos 
ainda reclamam da iniciativa da prefeitura paulista. 
Porém, é inegável a melhora no caótico trânsito pau-
listano. O sucesso da medida vem se repetindo em 
outras capitais do Brasil. Ou seja: O processo é ir-
reversível e o setor se adaptou à força. A Revista 
“Estrada Na Boléia” fez um levantamento de tudo 
o que ocorreu e o que ainda vem por aí.

Para fechar o ano de 2010, trazemos notas que real-
mente importam para o dia-a-dia de estradeiros e 
empresários frotistas, como a nova versão do soft-
ware CT-e, que permite a emissão de Conhecimen-
tos de Transporte Eletrônicos (CT-e), disponível para 
download no site da Fazenda paulista.

E uma boa notícia para 2011: A safra nacional de 
trigo deverá ser uma das maiores dos últimos anos, 
tanto em produtividade quanto em qualidade. Ou 
seja: Mais carga e frete para centenas de caminho-
neiros. É isso que a Editora Na Boléia deseja para 
todos os nossos leitores, empresários frotistas e 
caminhoneiros autônomos.

Boas Festas e Boa Leitura!

grandes 
mudanças
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Apesar das transportadoras e cami-
nhoneiros autônomos terem reclama-
do da iniciativa da prefeitura paulista, 
é positivo o balanço da restrição aos 
veículos pesados, que começou em 
julho de 2008. A medida trouxe al-
gumas melhoras ao caótico trânsito e 
movimentou a economia de grandes 
centros urbanos, conforme dados de 
entidades públicas e privadas. Dois 
anos depois, outras grandes cidades 

brasileiras, como Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte, também adotaram a restri-
ção, que se demonstra como uma solu-
ção para aliviar o crônico problema de 
um trânsito cada vez mais carregado 
com a enxurrada de novos automóveis.  
 
Segundo a Anfavea (Associação dos 
fabricantes de veículos), as vendas de 
veículos 0 km no Brasil resultaram no 
emplacamento de 2,805 milhões de 

unidades nos dez primeiros meses de 
2010, o que representa cerca de 9.350 
carros chegando por dia em nossas 
ruas, avenidas e estradas.

No final do ano passado, o Setcesp 
(Sindicato das Empresas de Transpor-
te de Carga de São Paulo e Região) 
divulgou uma pesquisa com mais de 
120 empresas que revela as mudan-
ças de perfis e hábitos que o setor 

Marginal sem caminhão?

gostou da matéria? comente no BLOGNB ::: NABOLEIA.COM.BR
RESTRIÇÕES por Fábio Rogério ::: fotos Divulgação

Marginal sem caminhão? 
Quem diria...
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de transporte encarou para seguir ro-
dando em meio à restrição. Segundo 
o relatório, as principais medidas ado-
tadas foram três: Substituição da fro-
ta de Veículo Urbano de Carga (VUC) 
por Utilitários; aumento de turno de 
trabalho de motoristas e ajudantes; 
e ampliação da operação noturna. 
 
Outros fatos apontados pelo estudo: 
64,6% das empresas aumentaram 
a frota de utilitários em substituição 
aos VUCs parados. O índice médio 
de aumento da frota foi de 19,70%; 
63,8% das empresas afirmam terem 
ampliado a operação noturna de co-
leta e entrega em média de 16,57%; 
65% ampliaram o turno de trabalho 
de motoristas e ajudantes, tendo uma 
elevação média de custos de 18%; e 
74% das empresas registraram queda 
na velocidade média de 10%, dentro 

da “área proibida”, a ZMRC (Zona de 
Máxima Restrição de Circulação).
 
E vem mais por aí
A Prefeitura de São Paulo anunciou 
ainda para 2010 que pretende ado-
tar novas restrições. As vias “em vis-
ta” são as Avenidas do Estado, Salim 
Farah Maluf e das Juntas Provisórias. 
Marcelo Cardinale Branco, secretário 
municipal dos Transportes, informou 
que as novas restrições serão adota-
das após o fim de todas as obras na 
Avenida Jacu-Pêssego, que ainda pre-
cisa terminar obras complementares, 
como novos acessos.

A administração municipal realiza estu-
dos em parceria com a ANTP (Associa-
ção Nacional de Transportes Públicos). 
O secretário dos Transportes explicou 
como é decidido qual via sofrerá res-

trição: “Vamos analisar que origem 
e destino têm essas cargas, quais as 
restrições que nós devemos fazer e 
quais são as rotas alternativas que os 
veículos devem buscar com a restri-
ção”, diz Branco.

Setor de transporte ainda reclama
As transportadoras reclamam que a 
Prefeitura não consegue distinguir os 
caminhões que fazem o abastecimen-
to interno dos que estão de passa-
gem. “É complicado passar na Aveni-
da do Estado, mas muitos caminhões 
servem aquela região. A restrição vai 
prejudicar a cidade”, disse vice-presi-
dente do Setcesp, Manoel Sousa Lima.  
 
Outro ponto de discórdia é a falta de 
saídas para as rodovias Presidente Du-
tra e Fernão Dias, caso as restrições 
se confirmem.

A restrição aos pesados, junto com fatores como econo-
mia aquecida, consumo em alta e incentivos fiscais favo-
receram as vendas de comerciais leves, segmento que a 
Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores) classifica como os veículos que possuem PBT 
(Peso Bruto Total) de até 3,5 toneladas, e que englobam 
picapes, vans, furgões e utilitários. Enquanto no primeiro 
bimestre de 2009 a produção atingiu quase 57 mil veícu-
los, no mesmo período deste ano as montadoras produzi-
ram mais de 75 mil comerciais leves.

Na capital paulista, onde a restrição a caminhões funciona 
desde 2008, uma pesquisa do Instituto de Logística e Sup-
ply Chain aponta que a reação imediata das empresas que 
realizam transporte de cargas foi a aquisição de veículos 
adequados às novas regras de circulação. Nos seis primei-
ros meses de vigência da nova lei, a frota desse tipo de 
veículos aumentou 30%. 

Números recentes da Anfavea mostram um desempenho 
ainda de fôlego: na comparação de janeiro a setembro de 
2010 com 2009, o licenciamento de comerciais leves subiu 
28%. Neste ano, foram mais de 480 mil veículos em núme-
ros absolutos, cerca de 107 mil unidades a mais.

A restrição ao tráfego de caminhões reduziu em 27% o trân-
sito na capital paulista. Segundo a Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET), as mudanças melhoraram o tráfego 
em 75% na Avenida dos Bandeirantes, 26% na Marginal 
Pinheiros e 62% na Marginal do Tietê.

Medições da CET apontam que na Marginal Pinheiros em 
março transitavam, nos horários de pico (das 7h00 às 10h00 
e das 17h00 às 20h00), 9.733 caminhões. Em agosto, o vo-
lume caiu para 4.060.

menos caminhões, mais VuCs

Trânsito de são Paulo reduz em 27%
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RESTRIÇÕES
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Onde VOCê nãO POde mais rOdar
- Marginal Pinheiros –pistas local e expressa, no 
trecho compreendido entre a Ponte do Jaguaré e 
a Ponte do Morumbi (excluídas da restrição as re-
feridas pontes e suas alças de acesso), nos dois 
sentidos;
- Av. dos Bandeirantes - em toda sua extensão, nos 
dois sentidos;
- Av. Affonso D´Escragnolle Taunay - em toda sua 
extensão, nos dois sentidos;
- Av. Jornalista Roberto Marinho - em toda sua ex-
tensão, nos dois sentidos;
- Av. Giovanni Gronchi, entre Av. Carlos Caldeira 
Filho e Av. Morumbi;
- Av. Morumbi, entre a Ponte do Morumbi e a Ave-
nida Prof. Francisco Morato
- Rua Dr. Luiz Migliano, em toda extensão;
- Av. Dr. Guilherme Dumont Vilares, em toda a ex-
tensão;
- Av. Jacob Salvador Zveibil, em toda a extensão;
- Av. João Jorge Saad, em toda a extensão;
- Rua Eng. Oscar Americano, em toda a extensão;
- Av. Padre Lebret, em toda a extensão;
- Av. Jules Rimet, da Praça Roberto Gomes Pedrosa 
até a Avenida Padre Lebret.

E quando você não pode mais rodar:

Segunda a sexta-feira, das 5h às 21h
Sábados, das 10h às 14h (Exceto nos feriados).

Quem pode:

- VUCs, mas é preciso fazer um cadastro no De-
partamento de Operação do Sistema Viário (DSV), 
no endereço eletrônico:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secreta-
rias/transportes/autorizacoes_especiais/
- Caminhões que prestam serviços de urgência
- Socorro mecânico de emergência - guincho
- Cobertura jornalística
- Obras e serviços de emergência
- Correios
- Acesso a estacionamento próprio
- Serviço emergencial de sinalização de trânsito

Qual é a sua placa?

Desde 28 de julho de 2009, o sistema de rodízio 
para caminhões nas vias que delimitam o centro 
expandido de São Paulo é semelhante ao que foi 
implantado em 1997 para os automóveis. O dia da 
semana corresponde a um determinado final de 
placa, confira:

Dia da Semana
Placas Finais

Segundas
1 e 2

Terças
3 e 4 

Quartas
5 e 6

Quintas
7 e 8 

Sextas
9 e 0
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muLTas e nOVOs LimiTes 
A multa para quem desrespeita a restrição (segunda a sexta-
feira, das 5 horas às 21 horas, e aos sábados, das 10 horas às 
14 horas) é de R$ 85,00, além de ser infração média que con-
tabiliza 4 pontos na carteira de habilitação. E caminhões que 
excederem 70 km/h na pista expressa da Marginal do Pinheiros 
poderão ser multados.

E não tente dar uma de “malandro”: A fiscalização é realizada 
por 2.450 agentes de trânsito e radares fixos dotados de Leitura 
Automática de Placas (LAP), instalados ao longo das vias.

Em Belo Horizonte (MG) a restrição proíbe operações de carga e 
descarga e circulação de veículos com capacidade maior que cinco 
toneladas e comprimento igual ou superior a 6,5 metros, nos ho-
rários de segunda a sexta, das 7 às 9 horas e das 17 às 20 horas e 
sábados das 7 às 9 horas. Os locais são: Avenida Nossa Senhora do 
Carmo, Barro Preto, Hipercentro, Savassi, bairro de Lourdes e região 
da Assembléia Legislativa.

No Centro Histórico de Porto Alegre (RS) a restrição foi prorrogada 
para janeiro. Em horários pré-estabelecidos, veículos maiores que 
sete metros de comprimento e com peso superior a 4,5 toneladas 
não poderão trafegar no bairro. Outros locais atingidos pela proibição 
são: Moinhos de Vento e o perímetro da Cidade Baixa.

Em Salvador (BA) a Superintendência de Trânsito e Transporte (Tran-
salvador) o decreto 20.714 proíbe a carga e descarga em horário 
comercial. As operações só podem ocorrer de segunda a sexta das 
21h às 6h, aos sábados das 0h às 6h e das 14h à 0h.

No Rio de Janeiro (RJ) o decreto municipal 30.390 proibiu a circu-
lação de veículos de carga e as operações de carga e descarga nas 
vias que compõem a orla marítima dos bairros do Recreio dos Ban-
deirantes, Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copaca-
bana e Leme.

em OuTras Cidades...

Luciana B
atista
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Ponte é liberada 
após nove meses

O Daer (Departamento Autô-
nomo de Estradas de Roda-
gem) liberou a circulação de 
caminhões na ponte sobre o 
Rio Pardo (VRS-847), entre 
Vera Cruz e Rio Pardo no Rio 
Grande do Sul. A ação preven-
tiva foi tomada após temporais 
atingirem a região em janeiro. 
Houve a corrosão de uma das 
cabeceiras da estrutura. Para 
a revitalização foram investi-
dos R$ 1,78 milhão.

Conexão 
entre portos

A construção da Rodovia In-
terportos está dando seus pri-
meiros passos, um pacote de 
cinco editais de licitação serão 
lançados nas próximas sema-
nas. O trecho ligará Garuva 
(SC) a Santos (SP) e passará 
pelos portos de Antonina e 
Paranaguá e pelos futuros 
terminais portuários de Pontal 
e Emboguaçu/Embucuí.

Rodovia será 
duplicada

As obras para duplicação do 
perímetro urbano da BR-060 
e a construção de 6 viadu-
tos receberão a autorização 
do Dnit. As reformas do 
Viaduto da Vila Canaã e os 
17 km duplicados receberão 
um investimento de aproxi-
madamente R$ 129 milhões. 
A conclusão das obras está 
prevista para 18 meses. Os 
trechos ficam entre Goiânia 
e Abadia de Goiás.

Estradas por Claudia Gonzales ::: fotos Divulgação
deixe seu recado no TWITTER.COM/NABOLEIA
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ViaduTOs e POnTes 
em reformas no Paraná 
A BR-376 está em obras para alarga-
mento e reforço das estruturas dos 
viadutos e pontes na região do Contorno 
de Ponta Grossa. As reformas estão 
sendo realizadas na ponte sobre o Rio 
Ronda, no km 492, e no viaduto da Rede 
Ferroviária no km 494. A pista receberá 
cerca de três metros a mais.

Br-470: inauguração 
em rs
O trecho de 35,6 km da BR-470, entre 
o município de Barracão e Pontão, foi 
inaugurado. O segundo trecho de 39,2 
km entre Pontão à Lagoa Vermelha será 
concluída em dezembro de 2011. Foram 
investidos R$ 57,5 milhões para as 
obras. A Rodovia facilitará o escoamento 
agrícola da região.

Obras canceladas na 
esTrada BananaL
O asfaltamento da Estrada Bananal do 
Sul em Santa Catarina foi cancelado, 
após chuvas assolarem a região. O 
projeto está dividido em três partes, 
a primeira parte do projeto abrange a 
região do Morro da Francisca até a ig-
reja católica, à isso devem ser somadas 
a pavimentação de 12 km. 

rOdOVia em OBras 
em minas gerais
A BR-040 está passando por obras de 
revitalização nos trechos entre Belo 
Horizonte e Sete Lagoas. Cerca de 61 
km estão sendo recuperados, desde 
a pavimentação até a renovação da 
sinalização horizontal e vertical. As 
obras terminarão em 2 anos, segundo 
previsões. O investimento foi de R$ 
43,5 milhões.

A inauguração das novas pistas da 
Marginal Tietê e do Trecho Sul do Ro-
doanel reduziram o congestionamento 
local em apenas 1,8% entre janeiro 
e setembro deste ano, muito abaixo 
do esperado. As restrições ao tráfego 
de caminhões diminuíram o trânsito 
aproximadamente seis vezes mais. 

Pesquisa indiCará
investimentos 
O banco de dados do Plano Nacional 
de Logística e Transportes (PNLT) 
será atualizado. Para isso serão 
investidos R$ 10 milhões e a estima-
tiva é que as análises apresentem 
dados relativos ao transporte de 
cargas, mapeando às áreas utilizadas 
para escoamento dos produtos.

Vias nOVas, 
congestionamentos antigos    



você pergunta,
a Boléia responde

Espaço destinado ao leitor.
Dúvida, reclamação ou reivindicação?

Envie sua BRONCA para
redacao@naboleia.com.br

“Sabemos que, se unidos formos, as conquistas tendem ser maiores e com 
mais expressão. Quero usar a ilustração popular a respeito de um animal, no 

caso o cavalo, que muitos conhecem, mas 
falta aplicar a si mesmo: se o cavalo 

conhecesse a força que tem, nunca 
puxaria carroça! Isto é uma ver-

dade conhecida pela grande 
maioria, mas cito esta ilust-
ração porque, se substituir o 
cavalo por CAMINHONEIROS, 
veja como fica: se os cami- 
nhoneiros conhecessem a for-
ça que tem, nunca pagariam 

pedágio abusivo como o que pa-
gam! Ou ainda: nunca seriam assal-
tados nas estradas! Também: nun-
ca destruiriam seus patrimônios 
em estradas esburacadas!” (...) 
Lázaro Onofre gonçalves
de uberaba  (MG)

“Sempre tive as minhas defesas 
(de multas) indeferidas. Por que não 

se pode iniciar uma ação conjunta para que estas multas somente tives-
sem validade com a intervenção direta do agente da multa? Somente 
o policial ou sujeito do CET poderia autuar. Eles multam de forma to-
talmente aleatória. Sem a intervenção do agente, não há qualquer in-
tenção de corrigir comportamento. Simplesmente é arrecadatório (...)” 
Victor maluf , de são Bernardo do Campo (sP)

“(...) Em Paranágua, quando estamos parados às margens da rodovia 277 
para acessar o pátio de triagem do porto, como já disse, ficamos (...) em 
longas, intermináveis, cansativas e exaustivas filas que parecem não ter fim  
e mais, ficamos à mercê de bandidos de todos os tipos (...)”
Jean Pierre Pavanetti, por e-mail

“a BrOnCa”“a BrOnCa”
esTradas vicinais 

serão recuperadas   
Municípios da região de Ara-

çatuba receberam autorização 
para revitalização de estra-

das. As obras fazem parte do 
programa Pró-Vicinais, que 

contemplará 22 cidades, entre 
elas, Mirandópolis, Andradina, 

Avanhandava, Valparaíso, 
Murutinga do Sul, Penápolis, 
Rubiácea, Piacatu, Araçatuba 

e Guaiçara.

 

Br-101:  finalizada 
em dezembro

A duplicação da BR-101 será fina-
lizada em dezembro. Os túneis da 
via serão inaugurados em novem-
bro e possuem 1,8 mil metros de 
extensão. As obras reduzirão cer-
ca de 11 km a extensão entre os 
municípios de Osório a Torres. Já 
as obras na BR-116 está prevista 

para o início de 2011.



Veículos Comerciais 
garantem MAN
A entrada de pedidos de Veículos 
Comerciais aumentou mais de 
70% para o grupo no terceiro 
trimestre de 2010. Segundo a 
empresa, a perspectiva para este 
ano é aumentar a receita em um 
percentual acima de 20%. Um 
dos mercados globais que mais 
crescem é a China.

Vendas de pesados da 
Scania crescem 100% 
No acumulado de janeiro a 
outubro deste ano, a empresa 
vendeu 12.577 caminhões. O 
crescimento nas vendas foi de 
106,3%, se comparado a igual 
período de 2009. O mercado 
brasileiro total de caminhões 
pesados cresceu 80,3% nesses 
mesmos dez meses.

Minas em ruínas 
Quatro a cada cinco quilômetros 
da malha rodoviária federal mi-
neira têm superfície em condi-
ções ruim ou regular, baseado em 
índice internacional que avalia 
irregularidades na superfície das 
estradas. Os dados são do DNIT. 

Açúcar mais caro
A alta internacional do preço do 
açúcar afetará positivamente 
a balança comercial brasileira. 
Porém, para o mercado interno, 
a tendência é que o consumidor 
acabe pagando um preço mais 
alto pelo açúcar e seus derivados. 

Alto Giro por Fábio Rogério ::: fotos Divulgação
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roA cantora polonesa Katarzyna 
Szczolek, conhecida como “Sara 
May”, pôs seu biquíni para conven-
cer os eleitores indecisos que irão 
escolher os vereadores da capital 
do país europeu. Na foto, estam-
pada em outdoors, vem o slogan: 
“Bonita, Independente e Compe-
tente”. Detalhe: a imagem usada é 
bem diferente do seu físico atual.

Cosmo, o simpático cãozinho 
da foto, é suspeito de “sumir” 
com US$ 1.200, sendo US$ 
300 em dinheiro e US$ 900 em 
cheques. O animal enterrou o 
dinheiro no quintal da casa de 
seu dono, que conseguiu recu-
perá-lo. Já os cheques podem 
ter sido estraçalhados pelos 
dentes de Cosmo.

Úteis...

CaminhãO nOVO... mas sem pneus
”As montadoras chegam a entregar 
os caminhões sem o jogo completo de 
pneus e as revendas são obrigadas a 
comprar direto no mercado”, disse Luiz 
Carlos Podzwato, do Setcepar, a um 
jornal de grande circulação de São Pau-
lo no mês passado. A Anip (Associação 
Nacional da Indústria de Pneumáticos) 
negou problemas em nota: “Do ponto 
de vista de produção, não há nada que 
sinalize falta de pneus no setor como 
um todo”.

O software CT-e é um programa que, 
após instalado na máquina do contribuin-
te, permite a emissão de Conhecimentos 
de Transporte Eletrônicos (CT-e) para a 
Secretaria de Fazenda estadual. O pro-
grama gera o arquivo do Conhecimento 
de Transporte eletrônico, com validade 
jurídica, além de poder operar com os 
meios de assinatura com o Certificado 
Digital que o contribuinte possuir. A nova 
versão 1.1.1 pode ser baixada no site 
www.emissorcte.fazenda.sp.gov.br.

nOVa VersãO de emissor do CT-e
sOBe

desCe

deixe seu recado no TWITTER.COM/NABOLEIA

in úteis...



Um cachorro da raça Labrador 
que foi esquecido dentro de 
um automóvel não se fez de 
rogado para ser “libertado”: 
o animal tocou a buzina para 
pedir ajuda. O fato ocorreu 
em Upper Macungie Township, 
no estado da Pensilvânia (Es-
tados Unidos).  A dona tinha 
ido ao supermercado.

Essa é difícil de acreditar (e 
engolir): Nancy L. Thornburg, 
de 58 anos, foi flagrada pela 
oitava vez dirigindo embria-
gada, com teor de álcool no 
sangue dez vezes acima do 
permitido. Quando foi à audi-
ência, ela, inacreditavelmen-
te, apareceu alcoolizada no 
tribunal em Wisconsin. Bê
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radares que muLTam 
à noite em são Paulo
A CET-SP colocou em operação 
uma nova geração de radares com 
tecnologia capaz de identificar pla-
cas de noite e de madrugada. Con-
fira os locais:

- Av. Diógenes Ribeiro de Lima 
x R. D. Elisa de Morais Mendes 
(sentido Lapa)

- Av. Guilherme Cotching x R. 
Alcântara (sentido Centro)

- Av. Corifeu de Azevedo Marques 
x Av. Escola Politécnica (sentido 
Centro)

- Av. dos Bandeirantes x Al. dos 
Maracatins (sentido Marginal  
Pinheiros)

- Av. dos Bandeirantes x Av.  
Miruna (sentido Marginal  
Pinheiros)

- Av. D. Belmira Marin x R. Dr. 
Oscar Andrade Lemos (sentido 
Centro)

- R. Pedro de Toledo x R. Na-
poleão de Barros (sentido Ibira-
puera)

- Av. dos Bandeirantes x R.  
Funchal (sentido Marginal  
Pinheiros)

- Av. das Nações Unidas x R. 
Guriú (sentido Castelo Branco)

- R. Turiassu x Av. Pompéia (sen-
tido Pompéia).

O Detran capixaba elaborou propostas 
para uma nova Lei Seca que estabe-
lece tolerância zero para o consumo 
de álcool entre motoristas, tirando a 
obrigatoriedade do bafômetro para 
comprovar a ingestão de álcool. De-
trans de todo o País decidiram for-
mular uma proposta de alteração da 
lei depois que o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) derrubou uma ação cri-
minal contra um condutor que não 
aceitou assoprar o bafômetro.

es esTuda   
nova Lei seca
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A Secretaria Municipal de Transportes prevê 
a restrição de circulação de caminhões no 
Centro da cidade paulista, a partir do pri-
meiro semestre de 2011. Uma das medidas 
poderá ser a construção de mini-terminais 
de cargas em cidades da área metropolita-
na, que facilitariam a operação de descarga 
de produtos para veículos menores.

aconteceu...

Revendedores de caminhões de Fortaleza (CE) 
estão comemorando. As vendas do segmento 
de leves, em alguns casos, cresceram 30%. Os 
motivos apontados para o desempenho são: a 
proibição em determinadas vias para o trânsito 
de pesados e o fortalecimento da economia. 
Nos últimos quatro anos, uma revenda vendeu 
cerca 2 mil caminhões HR (Hyundai). Ve
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Alto Giro
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Lançado neste final de ano, o novo caminhão 
médio da montadora de origem italiana é fruto 
de um projeto de R$ 55 milhões, e foi desenvol-
vido inteiramente no Brasil com foco no trans-
portador que busca um veículo de mecânica mo-
derna, custo competitivo, consumo reduzido de 
combustível e extremamente confiável. O mo-
tor é o Iveco-FPT NEF 4, que apresenta baixa 
emissão de poluentes e está preparado para a 
conversão ao Euro V. Tem dois anos de garantia, 
sendo o primeiro ano total e o segundo ano para 
o powertrain (trem de força - motor). Ele tem 
duas versões de 9 e 13 toneladas, denominadas 
90V16 e 130V18. Os primeiros números indicam 
a capacidade de carga, o V o nome do produto e 
os últimos números a potência do motor. Dessa 
forma, o Iveco Vertis 90V16 tem PBT de 9.300 
kg e entrega potência de 154 cv. Nessa versão, 
ele conta com três opções de entre-eixos (3.308 
mm, 3.800 mm 
e 4.350 mm) e é 
disponível com 
cabine simples. 
Já o Iveco Ver-
tis 130V18, com 
PBT de 13.300 
kg, desenvolve 
173 cv e tam-
bém vem com 
três opções de 
entre-eixos.

acontece...

iVeCO VerTis



A safra nacional de grãos 
2010/2011 deve ficar entre 
146,26 milhões e 148,82 mi-
lhões de toneladas (t). A pro-
dução de trigo deverá ser uma 
das maiores dos últimos anos, 
tanto em produtividade quan-
to em qualidade. Os números 
são da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

A Resolução 245 do Contran de 2007 
obrigou a instalação obrigatória de 
equipamento antifurto nos veículos 
novos saídos de fábrica. Porém, a 
sociedade sofre com a ação de qua-
drilhas que utilizam o “jammer”, dis-
positivo que bloqueia a comunicação 
de rastreadores. Em testes do Cesvi 
Brasil, mais de 300 marcas foram 
bloqueadas pelo “jammer”.

Dezembro ::: 2010                                        15                                   “Mulher é igual lençol: da cama para o tanque, do tanque para a cama”
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Dicas de 

A Fundação Getúlio Vargas e o Movimen-
to “Chega de Acidentes!” se uniram para 
organizar em novembro um evento que 
foi o ponto de partida para a discussão 
por um trânsito mais seguro. O objetivo 
é a implantação de um Plano Nacional de 
Segurança Viária, para reduzir o número 
de vítimas de acidentes de trânsito. Da-
dos de 2009 do Denatran estimam um 
impacto de 34 bilhões de reais em gastos 
como o resgate, tratamento, a hospitali-
zação e outros.

nãO à violência do trânsito

dono de auto-escola
é preso por fraude

Policiais do Detran-SP prenderam 
em flagrante no mês de novembro o 
dono de uma autoescola de Interla-
gos, zona sul de São Paulo, e a filha 
do empresário. Ambos ofereciam 
aulas para motoristas de carretas, 
categoria E sem ter o veículo para 
a prática de volante. Na auto-escola 

Santo Amaro, os policiais encontra-
ram um motorista que aparecia pela 
sétima vez no local para fazer as 
aulas práticas sem nunca ter sen-
tado no banco de uma carreta. Os 
proprietários devem ser autuados 
por fraude no processo de habilita-
ção e por estelionato.

Bonito  
Município brasileiro do Estado 
de Mato Grosso do Sul. Pólo 
de Ecoturismo conhecido 
mundialmente, atrai centenas 
de turistas que buscam paisa-
gens naturais, mergulhos em 
rios de águas transparentes, 
cachoeiras, grutas e caver-
nas. Agências de turismo da 
cidade organizam passeios 
para todo tipo de público. 
Você pode decidir entre fazer 
um mergulho ou passear a pé 
e a cavalo em fazendas.  

 

dourados 
Outra cidade do Estado de Mato 
Grosso do Sul, conhecida por ter 
diversos tipos de turismo. A par-
tir dos anos 50, tornou-se um 
importante centro agropecuário 
e de serviços. Apesar de não ter 
muitos atrativos naturais, a ci-
dade se destaca pelo Turismo de 
Contemplação, que ocorrem em 
parques como o Antenor Martins 
(que sedia campeonatos de pes-
ca). Alguns eventos de sucesso: 
Expoagro (Feira Agropecuária) 
e o Campeonato Brasileiro de 
Motocross.
 

Dicas de 
ReStAuRANteS

Bonito
Cantinho do Peixe
R. 31 de Março, 1918
(67) 3255-3381

Castellabate
R. Cel. Pilad Rebuá, 2168
(67) 3255-1713

dourados
Aroma de Pizza
R. João Cândido Câmara, 757
(67) 3422-2015

Kikão
R. Dr. Nélson de Araújo, 602 
(67) 3422-1618
 

 VIAGeM



s
em

 c
om

pe
tit

iv
id

ad
e

O Brasil pode elevar em cerca de 100% as 
emissões de carbono na atmosfera se não 
investir na diversificação dos modais de 
transporte. A estimativa é da Fundação Ge-
túlio Vargas. O estudo será entregue à pre-
sidente eleita Dilma Rousseff,

aconteceu...

Um casal foi detido no centro de Cotia (SP) em 
posse de uma carga de eletrodomésticos, so-
fás e armários. Segundo a polícia, os produtos 
foram roubados em Osasco, cidade vizinha, 
por bandidos que abordaram um caminhão de 
entregas das Casas Bahia. m
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Alto Giro
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Motoristas que passam pelo Trecho Sul recla-
mam da deficiência do serviço de celular nos 
61,4 quilômetros da rodovia. O governo do Es-
tado informou que os problemas no serviço são 
de responsabilidade das operadoras de telefo-
nia. O deputado estadual Orlando Morando, da 
Comissão de Transportes da Assembléia, pro-
tocolou denúncia na Procuradoria-Geral do Es-
tado cobrando providências das operadoras. A 
documentação será avaliada e encaminhada ao 
Ministério Público. Os piores trechos estão lo-
calizados entre o Km 33 e o 37 (perto da Rodo-
via Régis Bittencourt), e entre os Kms 80 e 86, 
já no limite entre São Paulo e São Bernardo do 
Campo. 

acontece...

rOdOaneL: 7 km sem 
sinal para celulars

O forte crescimento no tráfego de veículos pe-
sados nas estradas rendeu no terceiro trimes-
tre de 2010 uma expansão de 23% na receita 
líquida de uma concessionária, totalizando R$ 
978,4 milhões. No mesmo período, o tráfego de 
caminhões cresceu 21%. Segundo a empresa, 
o bom resultado pode ser atribuído ao bom de-
sempenho da economia brasileira.

Caminhões garantem 
lucro



Ve
nd

as
 d

e 
ca

rr
os

 e
m

 a
lt

a

Boa notícia para os cegonheiros: As ven-
das de automóveis e veículos comerciais 
leves modelo bicombustível (flex) somaram 
247.094 unidades em outubro, com uma 
participação de 85,9% da categoria. O re-
sultado foi divulgado pela Anfavea.

A Polícia Civil de São Carlos (SP) prendeu um 
homem acusado de montar um esquema de 
venda ilegal pela internet de TAGs do sistema 
Sem Parar, utilizadas para passagem nas pra-
ças de pedágio. Os aparelhos eram revendidos 
na internet a R$ 50 e R$ 60. Ve
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Br-282: Obras foram 
finalizadas 
As obras de pavimentação na BR-282 foram 
concluídas. Ao todo foram 133 Km de pista as-
faltada, o primeiro trecho entre Campos Novos 
e Lages e o segundo entre São Miguel do Oeste 
até Paraíso, em Santa Catarina. A Rodovia é 
um importante trecho de escoamento agrícola 
e é a via de acesso para cidades turísticas da 
região, como São Joaquim, Urubici, Lages e 
Rancho Queimado.
 

A faixa dois da pista sul da Rodovia Dom Pedro 
I (Km 122,4, sentido Jacareí) ficou interditado 
até 10 de dezembro. A interdição ocorreu para 
corrigir a estrutura de uma ponte localizada na 
região, ela ficará pronta no dia 20 de dezem-
bro, segundo previsões. Quando as obras forem 
concluídas a concessionária que administra a via 
implantará nova sinalização no local. Os moto-
ristas devem reduzir a velocidade para evitar 
acidentes, pois a Rodovia não será interditada  
por completo.

dOm PedrO i 
fica interditada

A Justiça Federal autorizou que as concessioná-
rias que integram o Anel da Integração reajus-
tassem em 5% suas tarifas no Paraná. O cole-
giado do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER) recorreu da decisão, o reajuste 
só poderá ser aplicado com a homologação do 
departamento. As concessionárias afetadas são: 
Econorte, Viapar, Ecocataratas, Caminhos do 
Paraná, Rodonorte e Ecovia.

reaJusTe depende da 
aprovação do der

Dezembro ::: 2010                                        17                                   “Champanhe de pobre é Sonrisal”



sP: nOVa Praça 
de PedágiO

A Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340) 
receberá uma nova praça de pedágio a partir de 

dezembro. Com isso ocorrerá uma nova “reconfigu-
ração tarifária” na praça de Jaguariúna no Km 123. 

A previsão é de que em dezembro as duas praças 
se desmembrem e dividam o valor cobrado. 

mais resTrições 
em sãO PauLO

O tráfego de caminhões e 
outros veículos de carga 
serão restritos em Campi-
nas. O trânsito de pesados 
já está proibido no Centro e 
em outras áreas de grande 
fluxo. 

nOVOs radares 
nOTurnOs

Entraram em operação os 
radares que possibilitam a 
identificação de placas de 
noite e de madrugada em 
São Paulo. 

nOVas 
PassareLas

Para diminuir o número de 
acidentes envolvendo pe-
destres serão construídas 
quatro passarelas na BR-040 
em Minas Gerais.

auTOrizaçãO Para 
TráFegO de Caminhões

Os motoristas que necessi-
tarem circular em locais res-
tritos em São Paulo poderão 
solicitar uma autorização es-
pecial para a Prefeitura. 

OBras na Br-040
em minas

Cerca de 61 km da BR-040 se-
rão recuperados em Belo Ho-
rizonte, Minas Gerais. Entre 
está prevista a pavimentação 
e renovação da sinalização.

O nOVO “rei da 
esTrada” 

O novo caminhão da Scania 
chega ao Brasil e promete po-
tência com pouco consumo de 
combustível. Com 500 cavalos 
e configurações 6x2 e 6x4.

menOs assaLTOs 
na Br-101  

A duplicação da BR-101, en-
tre Palmares e Natal, está em 
sua fase final. Os motoristas 
já agradecem pelos benefícios, 
entre eles a redução do número 
de assaltos e acidentes.

d. PedrO i: LimiTe de aLTura
Caminhões com mais de 5 metros não poderão circular na Rodovia D.Pedro 

I (SP-065). A medida foi tomada devido à construção de um viaduto no 
km 126, sentido Jacareí-Campinas. A probição valerá até março de 2011, 

quando está prevista o término das obras. Os caminhoneiros serão alerta-
dos e informados sobre rotas alternativas.

Outros  
destaques do

Dezembro ::: 2010                                           “Estepe e mulher, é sempre bom ter um de reserva”18

amPLiaçãO de TreVOs 
na anChieTa

Com um investimento de R$ 13,2 milhões a Rodo-
via Anchieta receberá a ampliação de três trevos 

em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A me-
dida foi tomada para diminuir os engarrafamentos 

no trecho urbano. 

CarTãO de déBiTO
Para Pagar PedágiOs

Os motoristas poderão pagar com o cartão de dé-
bito os pedágios no Rio de Janeiro, se uma projeto 

de lei receber um parecer favorável. Os moto-
ristas reclamam que por muitos motivos, como 

os frequentes assaltos, impossibilitam o dinheiro 
sempre em mãos. 

iPVa mais BaraTO
 em mT

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) deverá ser menor em 2011, em relação a 2010 

de acordo com uma pesquisa feita pela FIPE (Funda-
ção Instituto de Pesquisas Econômicas). Se os dados se 

confirmarem a redução será de 9% aproximadamente no 
estado matogrossense.

Blog NB



Leia estas e outras reportagens no 
nosso site

1- A Feira de Hannover (IAA) na Alemanha, 
é conhecida como a maior feira de caminhões 
do planeta. Este ano ela reuniu 1.748 expo-
sitores de 42 países. O tema deste ano era 
sistemas alternativos de tração e “caminhões 
verdes”, ou ecologicamente corretos.

2- O Renavam terá registro de recall. Para 
consultar se o veículo fez o recall solicitado 
pela fábrica, basta acessar o site do Dena-
tran (www.denatran.gov.br) e digitar o nú-
mero do Renavam e o CPF do proprietário 
do caminhão.

Alguns assuntos da última edição:
Para nãO esqueCer

3- A venda de implementos rodoviários 
cresceu no país, junto com o desenvolvi-
mento econômico entre os meses de janei-
ro a setembro deste ano. O aumento foi de 
aproximadamente 52,21%.

1 - Scania Corinthians Motorsport 
lança novo design para caminhão 

2 - Circulação na BR-101 está tem-
porariamente (Rio Grande do Sul) proi-
bida

3 - Motoristas obervam bicho-pregui-
ça atravessar a Rodovia 

4 - Novas passarelas na BR-040 em 
Minas Gerais

www.naboleia.com.br

Na seleção de dezembro, trouxe-
mos um caminhão entalado em um 
viaduto, um preso feliz com a sua 
prisão, o jeito errado de colocar 
um carro dentro de um caminhão 
e uma garçonete muito esperta 
mostrando todo o seu talento. Veja 
na Internet!

mais, mais do

1 - Caminhão Entalado (Birigui) 
05/01/2008
Caminhão fica preso ao tentar passar por 
debaixo da ponte.

2 - Ladrão cara de pau 2
Ele não reclama da prisão, na verdade ele 
quis ser preso!

3 - Transporte FAIL
Não sabe como colocar seu carro dentro 
do caminhão para transportar? Então não 
tente isso...  

4 - Hooters Girl Barstool Beer Trick
Ao parar para tomar um cafezinho, uma 
garçonete com habilidades especiais pode 
te atender. Já imaginou?

Palavras-chaves dos 
vídeos

Veja o que está rolando 

twitter.com/naboleia

1

2

4

3

dicas via web
redacao.na.boleia

de graça
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Esporte a Motor
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F-Truck
Cinco pilotos chegaram à etapa de Curitiba (PR) disputan-
do diretamente a liderança do Campeonato Sulamericano 
e Brasileiro de Fórmula Truck. O Autódromo Internacional 
de Curitiba viu Felipe Giaffone com 137 pontos e Valmir 
Benavides com 120, companheiros de equipe na RM Com-
petições Volkswagen, disputando com Roberval Andrade, 
do Scania Corinthians Motosport (em terceiro com 113 
pontos), além dos pilotos da ABF Race Team Mercedes-
Benz, Wellington Cirino com 109 pontos e Geraldo Piquet 
(105 pontos).

 

arrancadão
O Arrancadão Truck Series aconteceu no final de novem-
bro no Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Além dos 
“pegas” entre os pesados, o evento contou com show 
de manobras e acrobacias da equipe Burnout, dos Super 
Trucks, apresentação dos Dragsters do Velopark, desfile 
de caminhões, exposição de produtos e o Pit Stop, serviço 
dedicado aos caminhoneiros para manutenção e checa-
gem de principais itens das máquinas. O grande atrativo 
do Arrancadão é que qualquer caminhoneiro pode partici-
par das disputas.

345,9km/h! 
Cacá Bueno e a equipe Red Bull foram até Bonneville Salt 
Flats, o lendário deserto de sal em Utah (EUA) conhecido 
pelos recordes de velocidade em terra. O carro recebeu 
uma relação de câmbio mais longa e teve o limitador de 
giros do motor retirado, o que garantiu cerca de 100cv a 
mais além do uso de um pneu especial para o sal. Entra-
das de ar foram vedadas com fita adesiva, retrovisores, e 
um airbox (entrada de ar) improvisado foi construído para 
melhorar a respiração do motor V8. E assim Cacá chegou 
aos 345,9 km/h!

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



escolha o  
caminhão certo
escolha o  
caminhão certo

Na hora de escolher um caminhão, antes de tudo  
conheça bem que tipo de transporte você vai fazer:

Pesquise o modelo mais adequado para o trabalho. Lembre-se de que sempre 
há uma relação entre a carga transportada, o tipo de serviço, a potência do 
motor, o número de marchas e o consumo de combustível. 

Procure sempre se aconselhar com colegas e concessionárias de caminhões antes de 
decidir por um modelo. O caminhão errado para o serviço vai resultar em mais des-
pesas de manutenção. 

diesel e paradas inesperadas. O uso de 
peças originais e oficinas capacitadas 
garantem o melhor resultado.

O veículo é um conjunto de sistemas 
que deve estar sempre em boas con-
dições, para não gerar emissões 
desnecessárias de poluentes.

A sobrecarga reduz a vida útil e au-
menta as quebras do caminhão, além 
de danificar as estradas e causar aci-
dentes. Provoca desperdícios e geram 
impactos ambientais desnecessários.

Mantenha o nível, troque e descarte 
corretamente. Falta de óleo e óleo ve-
lho põe o motor em risco de quebra e 
diminuem sua vida útil.Troque na qui-
lometragem indicada pelo fabricante, 
e use o óleo correto.

A correta destinação do óleo usado é 
o processo de rerrefino, que o retor-
na à condição de óleo básico, reutili-
zável na produção de novos óleos.

O óleo usado é coletado por empre-
sas rerrefinadoras cadastradas na 
Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
conforme exigência legal. 

Assim, o meio ambiente ganha 
pela não contaminação do solo e 
águas e pela diminuição do uso 
de nova matéria-prima na produ-
ção de lubrificantes.

Pneu vazio aumenta o consumo de diesel e 
acelera o desgaste da banda de rodagem. 

Muito cheio, aumenta o desgaste do 
centro da banda de rodagem e o ris-
co de cortes.

o maior consumo gera mais poluição. 
o desgaste excessivo gera descarte 
antecipado do pneu, sobrecarregan-
do o meio ambiente e o bolso.

Prolongue a vida útil do pneu, op-
tando por sua reforma, economizan-
do com isso 57 litros de petróleo.

Se o pneu já não pode mais ser reutili-
zado, deve ser levado a um local de reci-
clagem, revendedores e recuperadores 
de pneus, para ser triturado, servindo 
de matéria-prima para outros fins. 

O excesso de velocidade só traz ma-
lefícios. Aumenta o consumo de com-
bustível, aumenta o risco de acidentes, 
aumenta o uso do freio e diminui sua 
eficiência e durabilidade e aumenta o 
desgaste de pneus e transmissão.

É mais poluição e mais desperdício. A 
legislação de trânsito deve ser res-
peitada.

Garanta as operações sempre otimiza-
das do veículo, evitando desperdício de 

Velocidade

manutenção

Pneus

Pneus e meio ambiente

Carga►

►

►

►

►

►

Óleo

35 anos, cuidando  
bem dos seus pneus!
35 anos, cuidando  
bem dos seus pneus!

ABC Valadares:



Curtas
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Bancos sempre limpos Uma “receita ca-
seira” que pode ser utilizada para limpar o estofado da 

sua boléia é uma colher de sopa de vinagre branco com 
sabão neutro, a cada um litro de água morna. Ao lavar 

os bancos, use o mínimo possível de água, pois eles 
possuem espumas que absorvem o líquido e dificultam o 

processo de secagem. 

Tirando manchas A maioria delas pode su-
mir somente com água e sabão neutro. Produtos como 
óleo, graxa e gordura devem ser “enxugados”, ou seja, 

primeiro remova o excesso. Se a mancha não sair na 
primeira tentativa, leve o veículo para um especialista, 

pois o tecido pode estragar muito facilmente, e todo 
cuidado é pouco.

“Bem vindo, presidente”Uma cobra de 
2,5 metros foi capturada depois de ser encontrada em 

cima de um muro de proteção do Aeroporto Internacio-
nal de Nova Délhi, na Índia. O réptil foi removido pouco 

antes da chegada do presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, que visitou o país indiano. A cobra foi 

capturada por especialistas em animais selvagens.

seis meses de cadeia... Nos Estados 
Unidos, Robert Biel foi condenado a seis meses de prisão por 

manter sujo o jardim de sua casa na cidade de Cocoa, Flórida. 
Ele tinha dezenas de carros e barcos velhos e enferrujados. A 

acusação foi de que Biel mantinha “um depósito de lixo comer-
cial em uma propriedade privada”. A esposa de Robert alegou 

que ele realmente negociava os veículos. 

dia de Fúria!!!  
Sabe aqueles guardas reais ingleses, que faça chuva 

ou sol, continuam sempre na mesma posição com um 
chapéu preto enorme que esconde os olhos? Então, um 
deles perdeu o controle com turistas alemães que ten-

tavam tirar uma foto sua. Depois de ficar irritado com o 
assédio, ele gritou: “Afastem-se da guarda da Rainha”.

Vereadora ficará nua A vereadora Ivona 
Fiserova, de 25 anos, causou uma sensação ao dizer 

que pretende aparecer nua no próximo encontro de seu 
partido. E tudo começou porque a moça se irritou após 
ouvir comentários de colegas de partido criticando sua 

roupa: um microvestido.
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se for lavar o seu furgão... Muito cui-
dado com o motor – Evite usar água com alta pressão. 
O jato de água nunca deve ser direcionado para o motor, 
e tente não molhar partes onde não pode haver entrada 
de água, como é o caso do filtro de ar. Depois de tomar 
chuva, não passe pano ou flanela para secar –A poeira 
que se acumula pode riscar a pintura.  

O “Pai” da iveco Giovanni Agnelli foi o 
empreendedor italiano que fundou a fabricante de 
veículos Fiat, em 1899, e que mais tarde daria origem 
à Iveco. Agnelli fazia parte de um grupo de sócios, e 
pagou cerca de 400 dólares por sua cota, sem ima-
ginar que hoje ela vale bilhões! Ele também ficou co-
nhecido por usar o processo produtivo de Henry Ford.

O napoleão dos automóveis 
franceses Louis Renault foi um industrial francês 
e um dos fundadores da Renault. Ele ficou conhecido por 
ter tido sua empresa apropriada pelo Governo da França. 
Em 1956, a revista Time o descreveu como “rico, pode-
roso e famoso, caprichoso, brilhante, às vezes bruto, o 
pequeno Napoleão do império automotivo”.

mulher entra em geladeira Ela é con-
torcionista, tem 24 anos, chama-se Zlata e tem um ta-
lento “incrível”: consegue se retorcer a ponto de entrar 
em uma geladeira. Considerada a mulher mais flexível 
do mundo, Zlata nasceu na Rússia e vive na Alemanha. 
Hábil, consegue dobrar o corpo em espaços minúsculos, 
e há dez anos encanta as platéias.

apresentador bebe cerveja ao 
vivo e é demitido O finlandês Kimmo Wilska 
foi para o olho da rua depois de ser flagrado bebericando 
uma “loira gelada” em um programa de TV. Após a exibi-
ção de uma matéria sobre o consumo de álcool, ele quis 
brincar com os colegas da emissora que estava bebendo. 
Porém, ele não teve tempo de esconder a garrafa...

Cabras escaladoras O “The Sun”, pratica-
mente o melhor jornal da Inglaterra, divulgou no mês 
passado fotos e vídeo que mostram cabras escalando um 
paredão de quase 50 metros no norte da Itália. O mo-
tivo: os animais se arriscam para lamber as pedras por 
conta dos sais minerais. Isso é que é Jornalismo!

Curtas



Tacógrafo Obrigatório por lei (artigo 230 do Có-
digo de Trânsito Brasileiro), deve estar sempre em bom 
estado, senão o motorista pode sofrer multa (que chega 
a R$ 100), 5 pontos na carteira e ter o caminhão retido 

para regularização. Ele mede a quilometragem percorrida 
e as velocidades atingidas. As informações ficam em um 

disco, que deve ser guardado por 90 dias.

 homem dirigi de ré por 1.010 
km I. Rajagopal, um empresário malaio de 56 anos, 

vai entrar o Guinness Book, o livro dos recordes, por 
dirigir de ré por 1.010 quilômetros. Ele levou seis dias 

para completar o percurso, e guiou a uma velocidade de 
3 a 40 km/h, sendo escoltado por quatro veículos. 

Presa duas vezes por se exibir 
nua para motoristas A norte-americana 

Lynette Marie Layton, de 39 anos, foi presa duas vezes 
em dez dias em Raleigh, Carolina do Norte, por ficar nua 

em cruzamentos da cidade. Ela foi presa pela segunda 
vez quando se exibia para motoristas. A acusação da 

promotoria foi exposição indecente, com uma fiança de 
US$ 500. Será que ela voltará a fazer isso?

Britânico é o maior vencedor 
mundial de caretas Tommy Mattinson será 
lembrado para sempre após aparecer no Guinness, livro 

dos recordes, como o maior vencedor do Campeonato 
Mundial de Gurning: tipo de careta em que pescoço e 

boca devem ser contorcidos ao máximo. Ele venceu 11 
vezes a competição, sendo oito vezes seguidas (entre 

2001 e 2008). Que orgulho, hein, Tommy?

Cachorro é mordido por jacaré e 
sobrevive Lizabeth, uma cadela da raça Jack 
Russell, sobreviveu a uma mordida de jacaré. Tom 

Martino, seu dono, se atirou na água ao ver seu ani-
mal de estimação à beira da morte. Ele afirma ter feito 
respiração boca-a-boca para reanimar Liza. Funcioná-

rios capturaram o jacaré. 

Fábrica de Fnm surgiu na “era 
Vargas” A construção da Fábrica Nacional de 

Motores (FNM) em 1940 na cidade de Duque de Caxias 
(RJ) foi idealizada pelo Brigadeiro Antônio Guedes Muniz, 
durante o Governo Getúlio Vargas. O local foi inaugurado 
oficialmente em 13 de junho de 1942 para a construção 
de motores aeronáuticos, que seriam utilizados em avi-

ões de treinamento militar.

Curtas
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Cuidando do motor Para conseguir uma 
longa vida útil, o caminhoneiro deve sempre realizar a 
manutenção de três itens importantíssimos: checar o pe-
ríodo da troca de óleo; utilizar somente filtros genuínos; 
verificar o funcionamento do sistema de injeção. O óleo, 
por exemplo, não serve somente para lubrificar, mas 
também resfria, veda, dissolve impurezas e ácidos.

Filtros Você pode não acreditar, mas filtro bom é 
aquele que entope! Quando isso ocorre, é sinal de que 
ele está retendo as impurezas. E não tente esticar o 
período da troca de filtro acima do período recomendado 
pelo fabricante. Se você insistir em utilizar filtros entupi-
dos, a vida útil do motor será diminuída.

empresa de caixões lança  
calendário sexy Empresários poloneses de-
cidiram causar polêmica com um calendário 2011 que 
traz modelos usando lingeries provocantes enquanto 
posam para fotos que lembram cenas de filmes como 
“Cães de Aluguel”, “O Poderoso Chefão” e “007”. A 
Igreja Católica não gostou: “Isso é simplesmente de 
mau gosto e chocante. 

Preso jovem que se passava por 
policial O adolescente americano Ryan W. Moore, 
de 17 anos, foi preso em Highland, Illinois, acusado de 
se passar por um policial e parar motoristas em uma 
estrada vicinal. Moore se identificava como policial. 
Para uma das “vítimas”, ele pediu para o condutor di-
rigir mais devagar. Em outro caso, o jovem solicitou a 
uma mulher que ela dirigisse com mais atenção.

Ovelha provoca caos em estrada 
da alemanha Uma ovelha foi capturada pela 
polícia de Bremen, na Alemanha, depois de provocar dez 
acidentes em uma rodovia. O animal teria escapado de 
um caminhão de abate. Diversos motoristas se envol-
veram em acidentes ao tentar desviar do animal, que 
saltava sem direção pela pista. 

Pelado invade casa e grita  
“Polícia” Marcal Samuels, 31 anos, foi preso em 
West Palm Beach, na Flórida (Estados Unidos), após in-
vadir uma casa enquanto gritava “chama a polícia”. John 
Daoust, de 74 anos, disse que estava dormindo quando 
ouviu um barulho do lado de fora pouco depois da meia-
noite. Quando foi ver o que era, abriu a porta e Samuels 
surgiu nu e gritando. Que loucura...

Curtas
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O diretor da trilogia Pânico vol-
tou! Agora, na cidade de Riverton, 
sete crianças nascem no mesmo 
hospital. E 16 anos depois, o jo-
vem Bug terá que enfrentar um 
perigoso assassino.
(Imagem Filmes)

A história de John Lennon, jovem 
inteligente e solitário que vivia 
pelas ruas da agitada cidade in-
glesa, sonhando em ser como rei 
Elvis Presley, e seu encontro com 
Paul McCartney, seu maior parcei-
ro na vida e na música.
(Imagem Filmes)

dVd...Cinema...

O garoto de Liverpool

Vingança implacável

Steven Seagal é um agente da In-
terpol que tem como missão investi-
gar e prender traficantes de armas e 
drogas na região dos Balcãs. Não vai 
sobrar pedra sobre pedra!
(Imagem Filmes)

Guia Cultural de Eixos Rodoviแrios

Realizado pela NTC&Logística, este 
guia cultural traz os aspectos cultu-
rais e históricos de 175 cidades que 
se ligam a 11 eixos rodoviários. To-
dos os municípios do livro estão a, no 
máximo, 20 quilômetros de distância 
de uma estrada.

a sétima alma

Livro

ruim

Legenda

Bom

Ótimo

de golpe em golpe

Nat (Christopher Walken) é um ha-
bilidoso trapaceiro e pai do certinho 
Flynn (Alessandro Nivola). Quando é 
diagnosticado com uma doença ter-
minal, Nat força o filho a cair na es-
trada com ele em busca de um trata-
mento médico do outro lado do país. 
(Imagem Filmes)

Caça às Bruxas

Behmen (Nicolas Cage) é um ca-
valeiro que lutou nas Cruzadas 
por muito tempo. Na Europa ele 
se une a um grupo encarregado 
por uma garota, suspeita de ser 
uma terrível bruxa.
(Imagem Filmes)



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

15/01/2011 - Gestão e Manuten-
ção de Frota 
 

15/01 - Liderança Operacional 
para Empresa de Transportes de 
Carga e Logística 
 
 
22/01 - O Motorista Autônomo e 
o Vínculo Empregatício - Já abor-
dando o Disciplinamento no TRC Lei 
11.442 - Atualizado com a Nova Lei 
do Vale Frete
 

29/01 - Transporte de Produtos 
Perigosos - Legislação, Riscos e 
Soluções
 

05/02 - Administração Financeira e 
Orçamentária - A Correta Administ-
ração da sua Empresa

Informações: Setcesp
(11) 2632-1000
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Cursos

azar 

PiadasPiadas
na BOLéiana BOLéia

recado romântico
Quando te encontrar te levarei para a cama. 
Lentamente te farei sentir arrepios, te farei suar... profusamente.
Irás gemer... Até resmungar.
Te deixarei ofegante, a tua cabeça latejará. 
Quando terminar, irei embora... 
Com todo o meu amor...
Assinado: A Gripe!
Mente poluída, hein? grave no celular

Um turista parou para abastecer seu carro num posto de beira de estrada e 
foi abordado pelo frentista:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar preço novo.
Bastante animado, o turista mandou encher o tanque, depois de pagar, per-
guntou:
- E para quanto subiu o preço do combustível?
- Subiu, não, senhor. Baixou 10%!

no busão
Brasil: Fale ao motorista somente o indispensável.
Estados Unidos: Não fale com o motorista.
França: Senhoras e senhores, por favor, não falem com o motorista.
Itália: Não fale com o motorista, senão com que mãos ele vai dirigir?
Alemanha: Não fale com o motorista no ônibus, nem na casa dele, nem em 
lugar nenhum.
Inglaterra: Fale com o motorista somente com hora marcada.
Turquia: O que você ganha falando com o motorista?




