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A cada quatro anos o nosso país para, esquecemos todos os percalços do 
dia a dia para viver a emoção de ver a seleção brasileira de futebol nos jogos 
da Copa do Mundo, que em 2018 será realizada na Rússia. Não importa o 
momento político-econômico que estamos enfrentando, e coincidentemente, 
nunca é de tranquilidade, mas é sempre tempo de torcer. 

Até parece que o título de campeão do mundo vai mudar as nossas vidas. 
E todo mundo sabe que não vai, mesmo assim, renova-se a esperança. E de 
alguma maneira, fica mais fácil de lidar com as situações do país e das nossas 
vidas. Desta vez, porém, o clima de torcida está um pouco diferente, afinal, 
vivemos no mês passado tempos difíceis que mexeram com o país, do mesmo 
jeito que a Copa mexe, mas com uma consequência muito preocupante. 

A greve dos caminhoneiros parou o Brasil, e pudemos ver o quão im-
portante é a nossa classe e mais ainda, quanto é imprescindível a união. A 
paralização durou 10 dias e acarretou uma crise no abastecimento em todo o 
país. Faltavam diversos produtos: alimentos perecíveis, gás de cozinha, com-
bustível, insumos para as fábricas e até mesmo querosene nos aeroportos. 

O prejuízo foi grande para todos os lados, inclusive para os caminhoneiros 
que deixaram de trabalhar, todo mundo sabe que caminhão parado é menos 
frete no bolso. Mas o que foi conseguido com o esforço valeu a pena, e atraiu 
os olhares atentos, principalmente, da população, que se engajou no movi-
mento, pelo menos com apoio moral. 

Mas ainda colheremos frutos amargos desse movimento, apesar de ter sido 
necessário. Haja vista que a previsão do mercado financeiro para a inflação em 
2018 avançou de 3,65% para 3,82%. Já o resultado do PIB em 2018, segundo 
economistas, baixou a previsão de crescimento de 2,18% para 1,94%. 

Ou seja, vamos ter que remar tudo novamente, o país que esboçava uma 
reação positiva em relação aos anos anteriores deu um passo para trás. Mas o 
ditado popular diz que muitas vezes é preciso dar um passinho para trás para 
dar dois para frente. Vamos acreditar nisso.  

Gente, neste ano tem eleições, e é aí 
que entramos forte. É a nossa chance de 
mudar o país, fazendo diferente do que 
foi feito até agora. Ah, se vier o título da 
Copa para ajudar a aumentar a esperança, 
melhor né. Imagina que mundo perfeito: 
hexacampeonato e um congresso comple-
tamente renovado. Aí sim! 

Bom, meus amigos, espero que apro-
veitem a leitura desta edição. Grande beijo, 
obrigada pela atenção e até a próxima! 
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Notícias

Expansão de nova 
fábrica no Brasil

Marca do grupo Sumitomo Rubber Industries, a Dunlop 
avança com a expansão de sua nova fábrica no Brasil. Situ-
ada no Paraná (SC), a planta produz hoje uma média de 15 
mil pneus por dia para carro de passeios e SUV’s. 

Com a retomada da economia no Brasil, a empresa pre-
tende ampliar a capacidade produtiva com a construção de 
um novo módulo. Dessa maneira, a ideia é aumentar a pro-
dução diária de pneus para 18 mil a partir de outubro deste 
ano para, em 2019, e implementar uma outra novidade: a 
produção de pneus para caminhões em território nacional, 
com a fabricação de 500 unidades por dia.

Aumento de revendas 
de picapes

Caminhões conectados

A montadora Effa Motors planeja o aumento de sua rede 
de concessionárias para 30 revendas em 2018. A fabricante 
inaugurou sua fábrica própria em Manaus (AM) em janeiro de 
2014, montando inicialmente cinco modelos de picapes. Em 
2017, a empresa comercializou 220 veículos no país, atuando 
com duas revendas e efetuando vendas diretas para os clientes.

Atualmente a a Effa conta com 20 revendas instaladas nas 
cidades de Rio de Janeiro (RJ), Itaboraí (RJ), Anápolis (GO), 
Belém (PA), Porto Velho (RO), Montes Claros (MG), Salvador 
(BA), Pouso Alegre (MG), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), 
Cajamar (SP), Criciúma (SC), São Bernardo do Campo (SP), 
Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Araras (SP), Araçatuba 
(SP), Florianópolis (SC), Rio Verde (GO) e Itápolis (SP).

O objetivo da montadora é vender 450 veículos neste 
ano, e para dar sustentação a este crescimento, o serviço de 
pós-venda da Effa Motors vem sendo tratado com grande 
cuidado, tanto para os novos veículos quanto para os 23 
mil modelos da marca que roda pelo Brasil. Desde o ano 
passado está no ar o site www.lojavirtualeffamotors.com, 
que comercializa online componentes para os utilitários.  

A Ford Caminhões apresenta o seu novo pacote de tecno-
logia, conectividade e serviços para a linha Cargo, que estará 
disponível no mercado no último trimestre deste ano. Chama-
do Ford Connect, o novo produto inclui central multimídia e 
serviço completo de telemetria e rastreamento Fordtrac, além 
de contrato de manutenção por quilômetro rodado Ford Servi-
ce. Seu objetivo é dar total apoio à produtividade e segurança 
do transportador com o uso de novas tecnologias.

O pacote Ford Connect poderá ser instalado em todos os 
caminhões médios, semipesados e pesados da linha Cargo a 
partir do modelo 2015. Entre outras novidades, a central mul-
timídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas, a conexão 
com Android Auto, além de Apple CarPlay. Conta ainda com 
rádio AM/FM, entrada USB, Bluetooth, comando de voz para 
celular e acesso a aplicativos como o Waze, o mais usado para 
navegação no Brasil.

O protótipo foi desenvolvido pela Ford no Brasil em parceria 
com a Bosch, Autotrac, Cummins e Eaton, e apoio do Instituto 
PARAR, tendo como base um caminhão Cargo 8×2 com trans-
missão automatizada.  

Os pneus da Dunlop são fa-
bricados com a tecnologia Sun 
System, o que permite a constru-
ção sem emendas nas partes de 
borracha, garantindo pneus mais 
redondos e, por consequência, 
com maior conforto, estabilidade 
e menor consumo de combustível. 
A rede de lojas também será ex-
pandida das 205 atuais para cerca 
de 240 até o fim do ano. 
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Notícias

Utilizada no mercado de atendimento móvel de urgência 
e emergência, em aplicações como ambulância, UTI móvel e 
UTI resgate, a linha Sprinter da Mercedes-Benz é atração na 
Hospitalar 2018, evento de saúde, que foi realizado no Expo 
Center Norte, em São Paulo. 

Foram expostas duas ambulâncias implementadas sobre 
furgões Sprinter pelo concessionário De Nigris no estande em 
parceria com a Max Emergências Médicas. O modelo se des-
taca nos serviços de socorro médico por seu trem de força 
e diâmetro de giro, que garantem facilidade de manobra e 
agilidade no trânsito. 

O amplo espaço interno dos furgões Sprinter também aju-
da, pois oferece conforto e segurança para os pacientes, além 
de praticidade e comodidade aos profissionais de saúde. A 
implementação dos veículos para remoção médica e hospita-
lar é feita por empresas especializadas. 

Focada no mercado de reposição, a Nakata registra au-
mento de produtividade em sua fábrica localizada em Dia-
dema (SP). Segundo informações da empresa, a fábrica vem, 
há pouco mais de um ano, passando por mudanças em ges-
tão baseados no sistema “lean manufaturing”, seguindo os 
conceitos de segurança, qualidade e produção, que vem 
garantindo ganho em produtividade e redução dos custos.

O trabalho da planta tem conferido bons resultados, ele-
vando a produtividade na fábrica de 76% para 88%. Além 
disso, os colaboradores também receberam treinamentos 
sobre o Sistema Nakata de Produção, o qual consiste na 
elaboração de um “road map” para registrar e padronizar 
todas as medidas efetuadas, gerando um histórico que pode 
ser consultado com frequência para avaliação. 

A TOTAL acaba de lançar 
o lubrificante semissintético 
para motor a diesel Rubia 
TIR 7900 FE 10W-30, que 
atende a demanda dos mo-
tores de caminhões, ônibus 
de transporte urbano, utili-
tários, picapes, entre outros 
veículos pesados.

O novo óleo foi desen-
volvido para proteger os 
motores a diesel com ou 
sem sistemas de pós-trata-
mento, tais como filtros de 
partículas (DPF) EGR e SCR. Além disso, o lubrificante garan-
te excelente proteção e confiabilidade aos motores EURO 5 
e EURO 6.

O mais recente lançamento da TOTAL Lubrificantes RUBIA 
TIR 7900 FE 10W-30 atende as especificações internacionais 
API – CJ-4/ CI-4/CH-4 e anteriores, ACEA – E9/E7, é aprova-
do e homologado pela CUMMINS, MAN, MERCEDES BENZ 
e VOLVO, e atende os requisitos DAF e IVECO. No Brasil, o 
RUBIA TIR 7900 FE 10W-30 já está disponível para venda em 
toda a Rede Autorizada da Total em frascos de 1 litro, baldes 
de 20 litros e em tambores de 200 litros. 

Mais produção 
na fábrica

VUC em feira hospitalar

Lubrificante 
semissintético para 
motor a diesel
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De olho na saúde

preocupação com o sorriso perfeito e a estética 
dentária nunca esteve tão em alta como nos dias 
de hoje. As redes sociais fizeram com que captar e 

compartilhar momentos e sorrisos com a rapidez da internet 
se tornasse algo corriqueiro e imediato. 

Artistas de novelas e personalidades da mídia em geral 
são coadjuvantes dessa imagem e cultura dos dentes sau-
dáveis. É uma mudança que reforçou em nosso dia a dia a 
preocupação com o que podemos chamar de qualidade do 
sorriso, questão diretamente ligada à saúde bucal.

Atualmente, a busca pelo sorriso perfeito conta com 
aliados importantes no consultório dentário. Entre esses re-
cursos, estão as “lentes de contato dental”, expressão po-
pular para um artifício protético não tão recente, cujo nome 
técnico correto é “laminados cerâmicos ultrafinos”.

Eles são preparados e cimentados sobre os dentes do 
paciente, um a um. Falamos de lâminas que têm entre 0,2 e 
0,5 milímetros de espessura e que, por serem tão finas, são 
comparadas às lentes de contato destinadas aos olhos.

Pacientes com desarmonias suaves na forma e na cor dos 
dentes são as mais indicadas a recorrer às lentes de contato 
dental. O mais comum é utilizá-las para corrigir os dentes 
anteriores. Após um planejamento criterioso, elas podem 
entrar em cena para situações como:
•	 Fechamento	de	espaços	(os	diastemas);
•	 Dentes	com	restaurações	(mais	de	uma)	onde	alte-

ram a harmonia da cor dentária.
•	 Aumento	 do	 comprimento	 dos	 dentes	 (alonga-

mento);
•	 Aumento	de	volume	(largura);
•	 Dentes	desgastados;
•	 Dentes	lascados	ou	quebrados;
•	 Alterações	e	correções	suaves	de	cor.

A

As “lentes” não são indicadas para pessoas com alte-
rações de coloração acentuadas, dentes com restaurações 
antigas ou que tenham o hábito de ranger os dentes (bruxis-
mo), entre outras circunstâncias. 

Pacientes com distúrbio de ansiedade, em que mani-
festa hábito de apertamento dentário, roer unhas, morder 
alimentos ou objetos duros e consumir excessivamente pro-
dutos capazes de provocar manchas, como café e cigarro. 
Nesses casos”lentes” são contra-indicadas e o dentista po-
derá definir outra solução estética.

A nova geração de facetas tem uma boa durabilidade, 
mas os cuidados do indivíduo que irá conviver com elas 
são imprescindíveis. A duração está diretamente ligada 
à manutenção da higiene oral, com escovação três vezes 
ao dia, uso de fio dental e visitas periódicas ao cirurgião-
dentista.

As “lentes”, por se tratarem de recurso estético de difí-
cil realização, exigem do profissional um preparo delicado 
do dente a ser tratado, além de um estudo prévio do caso 
através de radiografias panorâmicas e moldagem dos arcos 
dentários. Tem preço médio cobrado por cada dente tratado 
variando de R$1.500,00 à R$2.300,00 dependendo do pro-
fissional que for realizar o tratamento.

Para saber se você é um candidato para colocar as lentes 
de contato dentária, procure um cirurgião dentista habili-
tado. Ele irá avaliar as condições dos seus dentes e dizer se 
você é ou não um candidato para reabilitação com as “len-
tes” e fazê-lo sorrir sem medo de mostrar os dentes.  

Lentes de contato dentalLentes de contato dental

Renato Albieri é especialista 
em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial
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Alberto Savioli,  
economista com  
pós graduação em 
gestão pela USP

s combustíveis vendidos no Brasil estão entre os 
mais caros do mundo, para entendermos como é 
composto este valor, demonstramos a seguir o que 

você paga quando abastece seu veículo:
O

economia

Gasolina e Diesel, 
por que é tão caro?
Gasolina e Diesel, 
por que é tão caro?

Composição do
preço do diesel

Composição do
preço da gasolina

Distribuidoras / Revendas 11%

Biodisel 7%

Imposto Estadual 14%

Impostos Federais 13%

Petrobras 55%

Distribuidoras / Revendas 12%

Etanol 12%

Imposto Estadual 28%

Impostos Federais 15%

Petrobras 33%

A parcela das margens de distribuição e revenda é esti-
mada. Elaboração Petrobras a partir de dados da ANP

A partir de julho de 2017, uma nova política de preços 
foi adotada, permitindo reajustes diários para que o preço 
da gasolina esteja alinhado com o que se pratica no merca-
do internacional.

Grande parte por estarmos amargando este alto custo, 
deve-se ao fato de o país por cerca de 30 anos (de 1980 a 
2009), não ter investido na construção de novas refinarias de 
petróleo, e o governo ter incentivando a produção de veículos.

 Com isso passamos a depender do mercado externo, e 
com a alta no preço do barril de petróleo, somado a sanha 
arrecadatória os preços ficam incontroláveis.

Uma coisa que o governo não consegue explicar é que 
apesar de importarmos gasolina para atender a demanda in-
terna, o país é exportador de gasolina para nossos vizinhos 
do Mercosul, com isso é possível comprar gasolina em países 
como Paraguai e Bolívia, com preços de até 40% de desconto.

A partir de 04/07/18, o governo isentou o diesel dos 
impostos federais nas distribuidoras, esta isenção, segundo 
cálculos do governo deve acarretar uma diminuição no pre-
ço final de R$0,46. Outra medida adotada é que o preço do 
diesel ficará congelado por 60 dias, e após isso os reajustes 
acontecerão uma vez por mês, não mais diariamente.

Com essas medidas, deve-se amenizar os custos para 
quem depende deste combustível, mas ainda cabe redução 
nos impostos estaduais, somente assim conseguiremos pre-
ços compatíveis com outros países.

Precisamos incentivar a produção e comércio de veículos 
híbridos, pois além de fazer bem ao bolso, o meio ambiente 
agradece.  

Composição: 93% de diesel e 7% de biodiesel.

* Período da coleta de 
20/05/2018 a 26/05/2018. 

Fonte: Petrobrás
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chegada do novo veículo urbano de carga 
da Iveco, o Daily City 30S13 quer dizer 
muito sobre o segmento de transporte em 

grandes centros urbanos. Isso porque não é só de 
transportadora que esse mercado vive, mas sim de 
uma diversidade de negócios e empreendedores que 
estão surgindo e que precisam de um VUC para se 
locomover. 

A Daily City foi feita para isso, em primeiro lugar, 

A

Lançamento

Iveco Daily City chega 
como opção de VUC 
para qualquer negócio

porque pode, tranquilamente, em suas duas versões 
furgão e chassi cabine, trafegar pelas cidades que 
tem restrição de tamanho, e pode também ser diri-
gido por motoristas com CNH categoria B, a mesma 
usada para dirigir veículos de passeio. E isso é uma 
grande vantagem nesse segmento. 

Segundo a Iveco, o modelo foi desenvolvido para 
empresários que não são transportadores, por isso é 
mais parecido com um automóvel, é mais fácil de di-

Iveco Daily City chega 
como opção de VUC 
para qualquer negócio
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lançamento

rigir. Fazendo distribuição ou locomoções, o modelo 
foi eleito pela própria marca como o número do sa-
pato do empreendedor, aquele dono de restaurante 
que precisa de um veículo para buscar e entregar ali-
mentos, aquela cozinheira que resolver abrir um ne-
gócio de bolos, para o florista, etc. Com versatilidade 
para implementação, agilidade nas ruas e economia 
no bolso. 

O veículo tem PBT Técnico de 3,5 toneladas, tan-

que de combustível de 70 litros, o motor com cárter 
para 4,9 litros de lubrificantes, 2,4 litros na transmis-
são e 1,35 litros no eixo traseiro. Aliás, é muito equi-
librado, com nova suspensão dianteira independente 
do tipo A duplo, com mola transversal parabólica de 
última geração, melhorando a dirigibilidade. O con-
junto de suspenção traseiro conta com molas parabó-
licas e barra estabilizadora, reduz vibrações e torna a 
condução ainda mais suave.
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lançamento

Assim como a estrutura do chassi, todo trem de força 
foi renovado, para melhorar em economia de combustível e 
reduzir ruídos e vibrações. Isso foi conseguido com a adoção 
do motor F1A de 2,3 litros fabricado pela FPT Industrial. 

É equipado com sistema common rail de injeção, turbo 
intercooler e para o tratamento dos gases é usado o EGR, 
que faz a recirculação pós-queima do diesel e dispensa o 
uso do Arla. Segundo a marca, são 130 cv de potência 
máxima a 3.600 rpm e torque de 320 Nm na faixa de 1.800 
a 2.500 rpm. 

O câmbio que compõe o powertrain pela caixa 
mecânica ZF 65480 de seis marchas sincronizadas à frente 
e uma à ré. O disco de embreagem é Valeo, com mm de 
diâmetro, a seco, feito com material de atrito orgânico e 
acionamento hidráulico.

O chassi é formado pelo eixo traseiro da FPT industrial, 

mais moderno e adequado para a carga que transporta.
A versão furgão tem porta traseira com abertura de até 

270º, oque ajuda no embarque e desembarque das mer-
cadorias. A altura dentro do compartimento de varga é de 
1,90m e a capacidade de carga é de 12m3. Já o chassi per-
mite implementos de até 18,4 m3 de volume e capacidade 
de carga de 1.800 kg. Preços começam em R$ 108.000,00 
na versão chassi e R$128.000,00 no furgão. 

Totalmente focado para o transporte urbano de cargas, 
o novo Iveco Daily City acaba de chegar ao mercado trazen-
do um conjunto bastante interessante de powertrain, com 
motor mais potente e câmbio reforçado. 

O modelo 30S13, que oferece as versões chassi cabine 
e furgão, tem como principais pontos a versatilidade e a 
robustez, conseguida por meio de uma estrutura chassi 
renovada. 
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atualidade

hegou a assustar. Entrar num supermercado e ver a 
sessão de hortaliças e perecíveis totalmente vazias. 
Postos fechados por falta de combustíveis, aero-

portos fechados por falta de querosene, fábricas paradas 
por não terem insumos para produção. Frangos morrendo 
nas granjas por falta de ração. Vivemos no final do mês de 
maio um pesadelo, que até hoje ninguém pensou que se 
tornaria realidade, mas era real. 

Foram 10 dias vivendo num universo paralelo, de es-
tradas bloqueadas por filas e filas de caminhões em todo 
o Brasil. Numa ação muito bem orquestrada, caminheiros 
de norte a sul decidiam que não dava mais para continuar 
com o custo de operação tão alto. Combustível, pedágios, 
impostos. 

Os caminhoneiros fizeram o governo trabalhar atrás de 
uma solução. Isso fez com que o presidente da República, 
Michel Temer e a equipe de ministros anunciassem no do-
mingo (27/05) a noite uma série de medidas na tentativa 
de entrar em acordo com a classe em greve. 
Veja o que foi acertado:

C

Caminhoneiros param 
o Brasil por 10 dias 
Caminhoneiros param 
o Brasil por 10 dias 

- Redução do preço do diesel: desconto de 0,46 
centavos por litro pelo período de 60 dias, 
valor equivale à isenção da soma de PIS/Confins 
e Cide. 
- Ajuste mensal: depois desse período, os 
aumentos devem ser feitos apenas mensalmente. 
- Isenção do eixo suspenso: não será cobrado 
nos pedágios o eixo que estiver suspenso, 
quando os veículos estão vazios. 
- Tabela de frete mínimo: será estabelecida 
uma tabela com valores mínimos de frete (este 
assunto ainda não está totalmente resolvido). 
- Cota na CONAB: será reservado 30% dos fretes 
de transportes da Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento) para os caminhoneiros 
autônomos. 

Reivindicações

Volta ou não volta?

O problema foi que, mesmo com as medidas editadas no 
diário oficial, ou seja, com um acordo acertado com entida-
des da classe de motoristas de caminhões, na segunda-feira, 
dia 28/05, os caminhões continuavam parados, não todos, 
mas uma boa parte deles. 

Daí começava um segundo capítulo da greve, marcado 
por caminhões parados contra a vontade de seus motoristas, 
mas que estavam sendo forçados a continuar a paralisação. 
Não se entendia porque, mesmo com as demandas atendidas, 
eles continuavam sem exercer suas tarefas de distribuição. 

Começava uma investigação para saber quem estava li-
derando o movimento naquele momento, já que os cami-
nhoneiros diziam que queriam voltar a trabalhar. Foi o único 
momento que a greve não teve o apoio da comunidade, que 
no começo apoiava os caminhoneiros, mas isso aconteceu 
porque já não era uma paralisação de classe, e sim disputas 
políticas e de facções. 

Mas na semana do dia 1º de junho, a situação foi contro-
lada e a distribuição de combustível e de insumos em todo o 
país começou a acontecer e logo a se normalizar. Mas ficou 
evidente, nesse período, a importância da classe de caminho-
neiros, pequenos, médios e grandes. O que se viu foi o Brasil 
parar diante uma única categoria, que provou ainda estar 
unida e contar, por muitas vezes, com o apoio popular. 
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Fiat Strada: trabalho duro 
e com mais robustez 

sa versão é a cabine estendida, com espaço amplo na caçam-
ba, fácil para carregar e descarregar, e o melhor: estaciona 
em qualquer lugar, com ótima manobrabilidade. 

Visualmente, o modelo não traz nenhuma atração, como 
teria numa versão mais luxuosa da linha, a ideia é realmente 
oferecer uma picape para o trabalho, o que chama atenção 
é a descrição Hard Working bem marcante na traseira. Conta 
com protetor de cárter, capota marítima, faróis de neblina e 
as soleiras na porta também com a inscrição da versão. 

Fiat Strada: trabalho duro 
e com mais robustez 

maioria dos veículos que as montadoras empres-
tam para avaliação de imprensa são os topos de 
linha, mesmo quando a pedida é uma picape para 

o trabalho. Mas dessa vez não teve moleza, a Fiat mandou 
um veículo digno de um urbano de carga, que apesar de 
compacto, é parrudo: a Strada Hard Working.

Para fazer jus ao nome, já que Hard Working significa 
trabalho duro, em inglês, colocamos a picape na labuta, mo-
vendo móveis e eletrodomésticos numa viagem curta. A nos-

A
texto e fotos: Carol vilanova
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Mais importante é a robustez da carroceria, para carre-
gar 705 Kg, construída sobre a suspensão dianteira do tipo 
Mc Pherson com rodas independentes e molas parabólicas 
longitudinais. Já a traseira tem eixo rígido tipo ômega, com 
molas também do tipo parabólicas longitudinais. A tração é 
dianteira. 

A Fiat Strada Hard Working oferece itens de conforto es-
senciais para o transportador, como ar-condicionado, direção 
hidráulica, ajuste de volante, vidros e travas elétricas, senso-
res de estacionamento traseiro e o rádio Connect com CD 
player, USB e Bluetooth, o que ajuda na hora de receber ou 
fazer chamadas no telefone, nosso modelo tinha o volante 
multifuncional. 

Como é focada para o trabalho, o acabamento interno 
é de tecido de teto, maçanetas e puxadores, forro de portas 
é escurecido, dando uma aparência de mais limpo por mais 
tempo ao interior do carro. 

O conjunto de trem de força é composto pelo motor 1.4 
Fire Flex, capaz de render até 88 cavalos de potência máxima 
com uso do etanol e 12,5 Kgfm a 3.500 rpm com o mesmo 
combustível. 

Combinando com o motor está o câmbio tradicional da 
marca, de cinco marchas, bem suave e macio nos engates. 
Na cidade oferece ótima dirigibilidade e é ágil, entrega o que 
promete, inclusive na economia, que é bastante razoável. 
Tem um bom diâmetro de giro na direção, o que ajuda nas 
manobras. 

A Strada já é um modelo bastante reconhecido no mer-
cado, já que tem liderança nas vendas durante 17 anos, uma 
mecânica que toda oficina sabe mexer e agora tem o respal-
do do pós-vendas da marca, por meio da Mopar. 

Segundo a Fiat, além de um ano de garantia contratual, 
o consumidor pode optar por mais 12 ou 24 meses de cober-
tura direto na concessionária através do MVP (Mopar Vehicle 
Protection), que também oferece, junto ao financiamento do 
veículo, o plano de revisão sob medida, podendo adquirir de 
duas a dez revisões, com ou sem assistência 24 horas Confiat.

O transportador deve ficar atento pois a rede de con-
cessionárias oferece vantagens e descontos na venda para 
empresas, produtores rurais, taxistas e outras categorias de 
negócios. Vale a pena consultar. O preço da Fiat Strada Hard 
Working 1.4 Cabine Estendida começa em R$ 60.240,00. 
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Motor         

Combustível 

Cilindrada

Potência

torque 

transmissão

tração

Direção

Rodas e Pneus

Freios

suspensões

tanque de combustível

Ficha técnica

Fire Flex 1.4

Gasolina 

1.368 cm³

85 cv a 5.750 rpm (gasolina)

88 cv a 5.750 rpm (etanol)

12,4 kgfm a 3.500 rpm (gasolina)

12,5 Kgfm a 3.500 rpm (etanol)

Manual, 5 Marchas

Dianteira 

hidráulica

175/70 R14 

a disco (Ø de 257 mm) com pinça 
flutuante na dianteira 

a tambor (Ø de 228 mm) com sapata 
autocentrante e regulagem automática 
de jogo na traseira 

Dianteira: Mc Pherson com rodas 
independentes, braços oscilantes 
inferiores e barra estabilizadora. 
amortecedores Hidráulicos, pressurizados 
a gás e mola parabólica longitudinal.

traseira: eixo rígido tipo ômega, 
amortecedores hidráulicos e mola 
parabólica longitudinal.

58 litros 

Frete drive 

entre-eixos

Largura

Comprimento

altura

Carga útil

volume do    
porta-malas

Carga máxima 
rebocável        
(sem freio) 

Peso em ordem  
de marcha (std a)

Dimensões e Pesos 

2.718 mm 

1.664 mm

4.438 mm

1.590mm

705 Kg

1,220 litros

             
400 Kg              

1113,0 Kg
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divertido comercial de TV da picape Renault Oro-
ch mostra bem o dilema do seu uso: mostra situ-
ações em que o motorista está usando o veículo 

para o lazer e do nada aparecem trabalhadores carregando 
a caçamba, comprovando sua a habilidade para o transporte 
de carga. Isso porque a picape que tem características que 
agradam tanto para quem quer passear mas também quem 
precisa partir para a labuta. Tanto que o slogan é: a picape 
que chama trabalho. 

Isso é vem visível, afinal, sua robustez não fica apenas na 
aparência, a Oroch foi construída para ser bruta e enfrentar 
qualquer desafio. A versão que testamos é a mais luxuosa, a 

O Duster Oroch Dynamique Automático 2.0 16V Hi-Flex, aliás, 
que nome comprido. Só não tinha a tração 4x4, mas do res-
to, deu para aproveitar todos os equipamentos nela contidos. 

É importante lembrar que a picape é oferecida apenas 
em cabine dupla, e tem um visual bastante aventureiro, do 
tipo imponente, com ampla grade dianteira e faróis expres-
sivos. A robustez é refletida ainda na caixa de rodas e nas 
soleiras das portas. 

Uma lateral bastante clean se une à parte traseira, com 
lanternas grandes e modernas. Entre os equipamentos, a pi-
cape vem com sensor de ré, necessário e santoantonio na 
parte do visual. 

Renault Oroch:
a picape para
passeio ou trabalho?

Frete drive 

Renault Oroch:
a picape para
passeio ou trabalho?
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Com 206 mm de altura livre do solo, e um conjunto de 
suspensão bem ajustado, independente nas quatro rodas, 
com McPherson na dianteira e a combinação de Multlink e 
McPherson na traseira, a picape aguenta o tranco, compen-
sando as imperfeições em solos mais desiguais, reduzindo 
as trepidações. Isso mesmo vazia ou carregada, sendo que a 
capacidade de carga é de até 650 kg e o volume da caçamba 
é de 683 litros. 

A Renault se orgulha ainda do conjunto de motor e câm-
bio da picape Oroch, principalmente nesta versão, que vem 
com a transmissão automática, mas de quatro velocidades. 
O motor é o 2.0 16V Hi Flex, desenvolvido com soluções da 
Fórmula 1 para melhorar a eficiência energética, como o sis-
tema ESM (Energy Smart Management) de regeneração de 
energia. Seu funcionamento se faz durante a desaceleração 
do carro, quando o motorista retira o pé do acelerador, o 
motor continua girando sem consumir combustível.

Os números revelados nesse motor são de até 148 cv 

de potência máxima com uso do etanol, com 20,9 kgfm a 
4.000 giros, com aceleração de 0 a 100 km/h feita em 9,7 
segundos, de acordo com os dados da Renault. Gostosa de 
dirigir, a direção elétro-hidráulica ajuda nas manobras e se 
ajusta de acordo com a condução, ficando mais pesada em 
altas velocidades e proporcionando maior segurança.

De muito bom acabamento na parte interna, a Oroch 
nesta versão vem com equipamentos importantes para o 
transportador, como o sistema de conectividade, o Media 
NAV Evolution e o volante multifuncional.

O plano de manutenção da picape prevê revisões perió-
dicas em intervalos de 10.000 quilômetros ou a cada ano de 
uso. Vale lembrar que hoje é possível adquirir os programas 
“Revisão com Preço Fechado” e o “Pacote de Preço Fechado 
de Peças”, que reúne os principais itens de desgaste e ma-
nutenção no momento da compra do veículo, entre outras 
soluções oferecidas pelo pós-vendas da marca. Preço inicial 
de R$ 79.490,00. 

Frete drive 
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entre-eixos

Largura

Comprimento

altura

altura livre do solo

Carga útil

volume da caçamba

Peso em ordem de marcha 

Dimensões e Pesos 

2.829 mm 

1.821 mm

4.693 mm

1.695 mm

206 mm

650 kg

683 L 

1.346 kg

Motor:         

Combustível 

Cilindrada

Potência

torque 

transmissão

tração

Direção

Rodas e Pneus

Freios

suspensões

tanque de combustível

Ficha técnica

2.0 16v Hi Flex

Gasolina / etanol

1.998 cm³

143 cv (gasolina) @ 5.750 rpm  |  148 cv (etanol) @ 5.750 rpm

20,2 kgfm @ 4.000 rpm (gasolina)  |  20,9 kgfm @ 4.000 rpm (etanol)

automática de 4 velocidades 

Dianteira 

eletro-hidráulica com diâmetro giro de 10,7 m

215/65 R16

sistema abs, com discos ventilados de 280 mm de diâmetro na dianteira e freios 
traseiros com tambores de 229 mm de diâmetro.

Dianteira: tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores 
hidráulicos telescópicos, molas helicoidais e barra estabilizadora.                                   
traseira: Multilink independente e MacPherson, amortecedores hidráulicos 
telescópicos e barra estabilizadora.

50 L

Frete drive 
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Implementos

Negócios sobre rodas: 
VUCs transformados

s primeiras unidades de negócios sobre 
rodas foram os Food trucks, que ganharam 
visibilidade nas ruas do brasil e até mesmo 

em programas de tv, com suas cozinhas maravilhosas 
e super equipadas com o que há de mais avançado em 
tecnologia e segurança. eles abriram as portas para uma 
nova modalidade, inclusive para os implementadores, os 
vUCs transformados. 

Negócios sobre rodas: 
VUCs transformados

a 4truck, que já era especialista em implementos 
rodoviários para o transporte de cargas, é uma dessas 
empresas que apostaram nesse novo movimento, 
produzindo unidades móveis para todas as linhas 
de vans e caminhões. são diferentes negócios que 
deram uma outra cara aos veículos comerciais, o de 
vender ou prestar de serviços, longe do segmento 
de cargas. 

A
texto: Carol vilanova | Fotos: Divulgação

tem de tudo, de food truck até oficina mecânica e salão de beleza, as unidades móveis 

se tornaram um rentável negócio sem endereço fixo, mas é preciso que essa reforma 

seja feita por especialistas para conquistar o sucesso da operação
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“o mercado foi obrigado a se reinventar, já que o 
comportamento do consumidor mudou muito. Hoje, o 
cliente quer praticidade e, para alcançá-lo, as marcas têm 
investido em novos formatos de negócios. as unidades 
móveis têm sido uma boa opção nesse cenário”, explica 
o sócio diretor da 4tRUCK, osmar oliveira.

o diretor da 4truck nos conta que tem negócios de 
todos os tipos, nos setores de ensino, fitness, incorpo-
ração imobiliária, manutenção mecânica, vestuário, se-
gurança e saúde. “É uma solução itinerante: o negócio, 
em vez de manter-se em apenas um lugar, consegue se 
instalar em diferentes localidades e atender à demanda 
de públicos diversos”. segundo osmar, esse crescimento 
chegou num momento adequado à situação econômica 
atual do país.

“os modelos móveis têm potencial para expor os 
produtos e reforçar a marca onde quer que o público 
esteja, por isso os empreendedores investem cada vez 
mais no potencial desse mercado”, afirma. a previsão de 
crescimento da 4tRUCK para 2018 é de 40%, sendo as 
unidades móveis a maior responsável por esse percentual. 

Negócios sobre VUCs
 

Rômulo Jesus, gestor comercial de Unidades Móveis 
da 4tRUCK, conta que os veículos Urbanos de Carga 
(vUC) são muito versáteis, e logo conquistaram o público 
transportador de carga com variações de furgões de alu-
mínio, siders e carroceria. 

“a chegada dos food trucks em 2014 aqueceu o 
mercado com vultuosos investimentos e abriu o leque 
de possibilidades para empreendedores, franqueadores e 
agências de marketing. De lá para cá surgiram esmalterias 
sobre rodas, lojas e show rooms, pet trucks, estúdios de 
tatuagens, salas compactas de treinamento sobre chassi, 
padarias, oficinas e mídia móveis entre outros”, comenta.

entre os veículos mais propícios para estes negócios, 
Rômulo enxerga que as vans levam vantagens pelo me-
nor valor de investimento e altura mais adequada para 
atendimento ao público. “os veículos mais utilizados são 
Mb sprinter, Renault Master, iveco Daily, Fiat Ducato e a 
nova vW Delivery express”, afirma.

Mas não é somente inventar um negócio e sair por 
aí em cima de uma van, todo trabalho de transformação 
para uma unidade móvel passa por um importante pro-
cesso. nos primeiros contatos, a equipe técnica da 4truck 
se empenha em ouvir a demanda do cliente e orientá-lo 
em relação ao tipo de veículo que se adequa melhor ao 
modelo de negócio. 

“existem clientes que já tem um plano de negócios 
definido e outros apenas com uma ideia inicial. em am-
bos os casos todos pontos são discutidos para que o nível 
de customização e o investimento estejam adequados”, 
explica Rômulo.  
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apesar da flexibilidade, afinal, cada projeto é um pro-
jeto, o prazo total de execução varia entre 45 e 60 dias da 
aprovação do projeto pelo cliente. Rômulo acredita que 
“o desafio é alinhar a expectativa de nossos clientes e 
adequar os projetos em espaços otimizados, compactos 
e de fácil operação”.

o projeto mais inusitado, de acordo com Rômulo, é 
uma unidade para atendimento de uma equipe de corri-
da de caminhões (Copa truck), onde o ponto principal é a 
versatilidade. Funciona como transporte dos caminhões 
de corrida, motores e equipamentos; e ainda como dor-
mitório privativo e climatizado, com área interna de ofi-
cina completa. em outros eventos servirá com “Lounge 
4truck” para eventos e exposições.   

Tudo nos conformes
 

É bom ficar ligado, pois existe algumas exigências le-
gais que regulamentam o setor, principalmente se o pro-
jeto for um food truck. “Para outros segmentos e aplica-
ções fazemos essa pesquisa internamente de acordo com 
cada projeto. assim como existem restrições que podem 
surgir em projetos por peso excessivo, alto consumo elé-
trico, tamanho em desacordo”, observa.

alguns equipamentos precisam de atenção especial, 
como o sistema elétrico, que conta com quadro geral e 
cabos anti-chama, relés térmicos, disjuntor geral de pro-
teção tipo DR e circuitos dimensionados de acordo com a 
potência de cada equipamento interno. 

Rômulo explica que esse sistema utiliza conjunto de 
tomadas e plugues externos padrão “steCK” e cabo de 25 
metros para captação de energia. “todos projetos incluem 
o fornecimento de aRt (anotação de Responsabilidade 
técnica) do projeto elétrico. internamente as tomadas são 
posicionadas de acordo com o layout e a iluminação é em 
LeD de baixo consumo. temos a possibilidade de utilizar 
também sistema de placas para captação e armazenagem 
de energia solar, gerador externo e uso de baterias e in-
versor de potência – tudo depende de investimento, ne-
cessidade e espaço físico para acomodação”.

Rômulo continua: “os food trucks utilizam sistema 
hidráulico que dispõem de reservatórios de água limpa e 
água servida para higienização de alimentos e limpeza de 
utensílios e etc. o tamanho dos reservatórios nos vUC’s 
pode variar de acordo com espaços para acomodação e 
que podem ser operados por bombas hidráulicas ou sis-
temas gravitacionais mais “simples”. 

“toda água utilizada tem reservatório específico para 
armazenagem. orientamos nossos clientes para que esse 
descarte seja feito de maneira adequada e, se possível, 
que essa água seja reutilizada para limpeza externa da 
unidade móvel”, afirma. 

aí temos a documentação do veículo, que precisa 
estar em dia, emplacado e vistoriado. “a fabricação da 
unidade móvel por uma empresa homologada como a 
4tRUCK, que entrega o produto com todas certificações, 
é imprescindível para pleitear licenças municipais e ga-
rantir a segurança de nossos clientes, uma vez que os 
mesmos precisam apresentar esses documentos para 
conquistar contratos de trabalho com grandes empre-
sas”, comenta Rômulo.

Unidades Móveis são estabelecimentos comerciais so-
bre rodas que precisam do mesmo carinho e cuidado que 
um estabelecimento físico, ou seja, todos os equipamen-
tos de segurança devem estar em ordem. “sistemas de 
combate à incêndios (extintores), sistemas de segurança 
que identificam e suspendem o fornecimento de gás se é 
identificado algum vazamento, as aRt’s (instalações elé-
tricas e de gás e de projetos mecânicos) citadas acima e 
fabricação por empresas homologadas, como a 4tRUCK, 
minimizam os riscos”, observa.

ele conta que geralmente, os sistemas de abasteci-
mento de gás são compostos por 02 botijões p-13, en-
canamento pex com união de conexões por termo fusão, 
registros, sensor interno para detecção de vazamento e 
válvula de segurança externa para travamento automáti-
co. Projetos como esse também incluem o fornecimento 
de aRt (anotação de Responsabilidade técnica) e preci-
sam de revisões periódicas.
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Aí tem a manutenção 

assim como um estabelecimento físico, uma Unida-
de Móvel também precisa de manutenções periódicas e 
segundo o gerente, quem segue as orientações dos ma-
nuais de instrução que são entregues pela 4tRUCK otimi-
za tempo com essas manutenções e elas acabam sendo 
preventivas e rápidas.

 e a 4truck garante suporte depois de pronto o pro-
jeto: “temos know how de manu-
tenção e prestação de serviços em 
implementos rodoviários por con-
ta de nossa empresa sos baÚ e 
utilizamos essa expertise também 
para as unidades móveis, que pos-
suem 12 meses de garantia desde 
a entrega para o cliente”, diz.

Com que negócio eu vou? 

osmar explica que entre os projetos desenvolvidos 
pela divisão de Unidades Móveis da 4tRUCK estão a ofi-
cina móvel da volvo, que oferece revisão de caminhões 
na estrutura do cliente, evitando o deslocamento até a 
concessionária, a oficina móvel da servfrota (prestadores 
de serviço da Hyundai) e a Quitandinha, instalada sobre 
o veículo Mb sprinter para levar frutas e verduras frescas 
para dentro dos condomínios de prédios da cidade. além 
disso, estão em desenvolvimento projetos com grupos 
como nutty bavarian, bimbo e vitacon.

segundo osmar, existe muito espaço para quem de-
seja ter seu negócio nesse formato, mas é importante 
avaliar todas questões para agregar apenas os pontos 
positivos dele. a principal recomendação é ter um plano 
de negócios bem definido. 

FABRICANTE
DICAS DO

Pontos favoráveis desta modalidade de negócio:

- Inovação: maior visibilidade da empresa e aumento da proximidade do cliente com a marca.
- Fidelização: oferecer os serviços e produtos que o cliente quer onde ele estiver,
fidelizando-o e explorando mercados locais diversificados;
- Ideal para testar o produto, definir preços, ofertar conveniência e agregar
diferentes perfis de compradores.
- Aumento do faturamento através de mais um canal de venda, que explora
bem o mercado itinerante;
- Prestação de serviços para grandes empresas, comercializando produtos ou serviços

Outra vantagem de ter a empresa sobre rodas é fechar parceria com companhias que permitem 
a comercialização de produtos e serviços durante o horário de almoço dos funcionários, além 
da participação em feiras que abrangem diversos segmentos, se tornando uma ótima forma de 
fazer publicidade com menor custo.
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especial 

uita gente leva a manutenção do óleo lubrifi-
cante bem a sério, nunca deixa passar o prazo 
de troca. Mas e o filtro? Você sabia que ele tam-

bém merece toda a atenção, se não o lubrificante do motor 
não vai ter a mesma eficiência? 

É bom reforçar que a função do filtro de óleo é filtrar as 
impurezas para que elas não retornem ao motor, causando 
obstruções nas partes internas, baixas pressões, vazamentos 
entre outros problemas, podendo causar até mesmo danos 
permanentes no motor em casos extremos, quando não são 
seguidas as manutenções periódicas e preventivas do sistema.

Filtros de qualidade são capazes de eliminar a maioria 
das impurezas do lubrificante, como as partículas de metal 

M

A importância do filtro 
de óleo em ordem
A importância do filtro 
de óleo em ordem

Principais fabricantes do componente falam sobre o melhor produto a ser usados pelos 
vUCs e as vantagens de mantê-lo sempre com a manutenção em dia, evitando dores de 
cabeça com reparos no seu veículo 

texto: Carolina vilanova  | Fotos: Divulgação

geradas pela fricção entre as peças móveis, material carbo-
nizado derivado da combustão, contaminantes não retidos 
pelo filtro do ar, entre outras. 

“Os motoristas precisam ficar atentos à hora da troca do 
filtro de óleo, pois é ele que retém as impurezas da queima 
do processo de combustão, bem como resíduos do desgas-
te de peças do motor”, adverte João Moura, presidente da 
Abrafiltros – Associação Brasileira das Empresas de Filtros e 
seus Sistemas - Automotivos e Industriais, acrescentando: 
“Portanto, é fundamental para a adequada lubrificação do 
motor”. Segundo Moura, caso a filtração não seja efetuada 
de forma correta, os poluentes podem contaminar o óleo e 
se acumular no motor.
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vencional (borracha, prato e mola) por outra em silicone. “E 
existe uma tendência para a substituição do filtro blindado 
para o filtro ecológico (sistema de cartucho/elemento filtran-
te)”, diz.

O técnico da Sofegi lembra que sistema de filtragem nos 
filtros Fram também possui uma válvula de retenção (an-
tirretorno) que mantém um pouco de óleo dentro do filtro 
quando o motor está desligado. Dessa forma, garante uma 
lubrificação instantânea na próxima partida, evitando que o 
motor trabalhe a seco.

Em complemento, ainda existe a válvula de segurança, 
que se abre automaticamente e permite a passagem direta 
do óleo para o motor, sem filtrar. Isso ocorre sempre que, 
por negligência, o filtro estiver saturado por falta de troca. 
A válvula garante a continuidade da lubrificação do motor, 
mesmo com um óleo contaminado.

Nos filtros de óleo do tipo blindado (ainda o mais usa-
do pela frota nacional), essas válvulas ficam dentro da car-
caça metálica, junto do meio filtrante, formando uma peça 
única. Já nos sistemas mais modernos, que usam cartuchos 
ecológicos, as válvulas costumam ser montadas no aloja-
mento do filtro, que 
pode ser feito em 
alumínio ou plásticos 
de engenharia. Tam-
bém existem alguns 
fabricantes que mon-
tam essas válvulas em 
outras partes do mo-
tor, como no bloco, 
na bomba de óleo ou 
até no cabeçote.

Sobre as novas tecnologias em filtros de óleo, a fabri-
cante dos filtros Fram afirma criar produtos cada vez mais 
eficientes, compactos, leves e recicláveis. Dessa forma, a em-
presa auxilia os seus clientes na fabricação de veículos com 
um melhor desempenho, maior durabilidade, menores cus-
tos de manutenção e o mínimo impacto ambiental. 

“Dentro desse conceito, as duas principais tendências 
atuais são investir no desenvolvimento de filtros do tipo car-
tucho ecológico que sejam cada vez mais fáceis de reciclar e 
em papéis de filtragem de alta eficiência e compatíveis com 
os novos lubrificantes, como os sintéticos”, conta Ronilso.     

Ronilso Toledo, supervisor de assistência técnica da Sogefi 
Filtration do Brasil, que fabrica os filtros Fram, conta que após 
ser coletado no cárter, o lubrificante do motor passa pela bom-
ba de óleo e segue pressurizado para dentro do filtro, onde é 
forçado a atravessar o elemento filtrante, que é feito com um 
papel especial capaz de reter até as menores impurezas.  

Ele complementa que, como os componentes do motor 
trabalham com folgas mínimas e são muito exigidos, o filtro 
do óleo é fundamental para aumentar a sua durabilidade. 
“Décadas atrás, por exemplo, quando os lubrificantes eram 
menos eficientes e muitos veículos não usavam filtros do 
óleo, era comum um motor necessitar de retífica após pouco 
mais de 100.000 km”.

A engenharia da Tecfil explica que o filtro é uma peça 
integrante do motor, cuja finalidade principal está em reter 
partículas nocivas ao sistema que podem ser trazidas pelo 
ar, óleo e combustível. A retenção acontece por meio de um 
processo físico ou mecânico intermediado por um meio fil-
trante de tela, algodão, lã, poliéster, feltro, fibras, papel, etc. 
Por esse motivo quanto melhores forem os filtros, mais eles 
evitam o desgaste prematuro do motor.

Os filtros de óleo funcionam da mesma maneira, mas cada 
marca tem a sua particularidade na tecnologia e construção. 
André Gonçalves, consultor técnico da MANN-FILTER, conta 
que basicamente em um filtro blindado existem componen-
tes metálicos, de borracha e meio filtrante. “Mas por mais 
comuns que pareçam ser, tem diferenças, por exemplo, com-
ponentes metálicos há diferença na espessura da caneca, ou 
a mola interna que não usa a liga de aço correta e não tem a 
função de mola não garantindo a vedação entre o lado limpo 
e o sujo, componentes de borracha estes têm que absorver 
a deformação e garantir a vedação, e o meio filtrante que é 
onde ocorre a principal função quem é reter as partículas que 
a montadora determina, por isto que o fabricante serio segue 
esta especificação e não uti- liza um meio filtrante padrão”, 
observa.

Em relação às novas tecnologias, na Mann, o 
meio filtrante sintético é um novo conceito que 
atende as especifi- cações mais exigentes 
das montadoras em eficiência, garantin-
do a capacidade, ou seja, maior vida 
útil do com- ponente. Outra 
evolução é a substituição da 
válvula anti- retorno con-
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O gerente de desenvolvimento e qualidade da Wega Mo-
tors, Fabio Oliveira de Castro, afirma que na empresa exis-
tem dois modelos de filtros: filtro do óleo blindado e filtro 
do óleo refil, podendo ser ecológico. Segundo ele, o filtro 
de óleo blindado tem seu conjunto construído com caneca 
de aço, tampa, junta de borracha, meio filtrante em papel e 
válvulas, quando equipados.

“Já o filtro de óleo refil ecológico tem sua construção 
sem nenhuma parte metálica, somente tampa plástica fun-
dida diretamente no papel, podendo ser papel celulose ou 
sintético, essa é uma tendência que vem equipando cada vez 
mais os veículos, nesse caso apesar de já existir a bastante 
tempo é o que existe de mais avançado em termos de tecno-
logia para filtro de óleo”, analisa.

Filtros de óleo para VUCs

Para o técnico da Mann, falando em filtro para óleo lu-
brificante, não existe um específico para VUCs, pois há al-
gumas aplicações em que um filtro é usando tanto em um 
motor movido diesel quanto para um motor ciclo Otto, isto 
é possível pois as especificações exigidas pela montadora fo-
ram as mesmas, portanto basicamente e eficiência de filtra-
gem, capacidade e a pressão de abertura da válvula by-pass 
foram respeitadas.

André completa que a diferença fica basicamente na ca-
pacidade, por isso que os filtros são maiores, para ter uma 
área de filtragem maior afim de atender a capacidade deter-
minada, quanto ao meio filtrante ele pode ser ou não um 
aplicado em motores “flex”, tudo se resume a especificação 
exigida pela montadora.

Segundo a Sogefi, o funcionamento básico dos filtros 
é parecido, tanto nos motores de ciclo Diesel quanto nos 
de ciclo Otto (gasolina, etanol, GNV ou flex). O que costu-
ma variar, dependendo da especificação do fabricante do 
veículo ou do motor é o elemento filtrante, ou seja, o tipo 
do papel, sua espessura, porosidade, dobras e disposição na 
montagem do filtro, etc. 

“Por isso que é fundamental usar exatamente o filtro 
indicado para cada veículo. Dois componentes podem ser 

muito parecidos e até os dois podem montar perfeitamente 
no mesmo veículo. Mas sempre existirão diferenças internas 
que podem danificar o motor se a aplicação estiver errada, 
principalmente no caso do filtro de óleo”, orienta Ronilso.

Já Fábio, da Wega lembra que isso acontece na aplicação 
do filtro separador de água/combustível, responsável por 
barrar partículas de água presentes no diesel, garantindo 
que somente o combustível siga para o sistema, dessa forma 
teremos um ótimo funcionamento do motor e vida longa 
para os componentes do sistema.

Em relação à diferença de filtros para motores flex e 
motores diesel, o técnico afirma que nesse caso temos que 
comparar a sua construção. “Podemos notar uma diferença, 
o motor com alimentação diesel e que tem seu gerenciamen-
to eletrônico, obrigatoriamente o filtro tem papel sintético, 
quando tratamos de veículos flex que podem trabalhar so-
mente com gasolina, etanol ou os dois combustíveis propor-
cionalmente misturados, o meio filtrante é papel de celulose”.

Quando trocar
 

É unanime entre os fabricantes que os filtros devem ser 
trocados de acordo com a recomendação do fabricante do 
equipamento, ou seja, da montadora. Seja ele industrial ou 
automotivo este intervalo de troca é especificado no manual 
do veículo. No caso do filtro do óleo, a substituição deve ser 
feita sempre que o óleo for trocado, já que o filtro retém as 
impurezas dispersas no óleo durante o funcionamento do 
equipamento. “Quando o consumidor opta por não realizar 
a troca do filtro toda vez que faz a troca do óleo, ele estará 
comprometendo a qualidade do óleo lubrificante e seu de-
sempenho, consequentemente prejudicando a vida útil do 
motor e seus componentes”, diz André.

Isso porque o filtro do óleo usado já está saturado e não 
terá o mesmo desempenho de um item novo na filtragem do 
óleo. “Além disso, colocar um óleo novo em um filtro velho 
causará a contaminação do líquido, impedindo que ele te-
nha o desempenho esperado e especificado pela fabricante e 
gerando a formação de borra dentro do motor”, completa.
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Ronilso esclarece que a primeira recomendação é que 
esses períodos sejam sempre respeitados. Outro cuidado, 
principalmente em veículos utilitários, é observar se o ma-
nual não indica prazos diferentes para uso normal ou seve-
ro. Depois, é fundamental substituir o filtro a cada troca de 
óleo do motor. Dessa forma, evitamos a contaminação do 
lubrificante novo por aquela quantidade de óleo usado que 
sempre fica retida dentro do filtro. 

“O filtro velho também pode estar saturado e com a vál-
vula de segurança aberta. Numa situação assim, o lubrifi-
cante novo circulará sem qualquer filtragem até a próxima 
troca, comprometendo a durabilidade do motor”, alerta.  

A Wega recomenda a troca a cada 10 mil km ou ser 
efetuada uma verificação com maior constância em casos 
em que o veículo é submetido a condições mais severas de 
uso, como no caso de circular em estradas muito poeirentas, 
como as de terra. Fábio indica que sempre que trocar o óleo, 
o filtro também seja trocado, para um melhor desempenho 
de ambos, prevenindo maiores e futuros problemas no mo-
tor e seus componentes e consequente gastos inesperados.

Fábio recomenda que sempre que possível essa substi-
tuição seja efetuada em oficina mecânica de confiança do 
motorista. “Mas sabemos que em casos extremos, da linha 
pesada por exemplo, que muitas vezes viajam longas dis-
tâncias e nem sempre conseguem estar dentro do prazo de 
troca próximos de uma oficina, os motoristas acabam tendo 
que recorrer aos postos disponíveis nas estradas. O proble-
ma é que nem sempre esses profissionais têm conhecimento 
suficiente para efetuar corretamente a troca ou a indicação 
do melhor produto a ser aplicado. Nesses casos, recomenda-
mos sempre que o motorista leve o manual do proprietário 
do veículo consigo e siga sempre a recomendação constante 
no capítulo de Manutenção, analisa. 

De acordo com o técnico da Fram, outro cuidado im-
portante, mas que poucos fazem, é verificar com atenção o 
aspecto do filtro que foi trocado. “Se a carcaça metálica de 
um modelo blindado estiver estufada, por exemplo, é um 
sinal de que a válvula reguladora de pressão pode estar com 
problemas”, lembra Ronilso. 

Mas o que acontece se o filtro não for trocado no prazo 
recomendado? André explica que os principais danos ou pro-

blemas causados por óleo contaminado com impurezas ou 
utilizado além da quilometragem especificada pelo fabrican-
te são o baixo desempenho do motor e os desgastes prema-
turos das peças e a redução vida útil do equipamento. “O sis-
tema de filtragem é fundamental para a preservação do bom 
desempenho do motor e da vida útil de seus componentes, 
pois, conforme explicado, ele tem como função reter e impe-
dir a entrada de impurezas no sistema de lubrificação”.

Ronilso complementa: “como falamos anteriormente, 
sobre a questão da válvula de segurança, por exemplo, a 
falta de cuidado na manutenção do filtro de óleo pode cau-
sar vários problemas no motor do veículo, desde desgastes 
prematuros (que serão notados apenas com o passar dos 
anos) até casos extremos, como ter o motor fundido em de-
corrência de algum vazamento ou da instalação de um filtro 
errado, que pode impedir o fluxo correto do lubrificante”.

De uns anos para cá, também é muito importante atentar 
para dois problemas sérios do mercado brasileiro de autope-
ças: os filtros sem qualidade e os falsificados. “Muitos filtros 
de marcas desconhecidas são quase uns “enfeites” e acabam 
reduzindo a durabilidade do motor. E, para não ser enga-
nado e acabar levando um filtro falso, é importante sempre 
fazer as compras em empresas idôneas, pedir a nota fiscal e 
guardá-la até a próxima troca”, alerta o técnico da Sogefi.

Depois de usado 

O filtro de óleo nunca deve ser reaproveitado, isso de 
acordo com a Mann e a Sogefi. Sempre que atingir sua vida 
útil (por horas ou quilometragem) ou o motor passar por 
uma manutenção mais severa, deve ser trocado. Segundo a 
Sogefi, após o uso, o filtro de óleo automotivo é classificado 
como “Resíduo Perigoso Classe I”. 

Por isso, não pode ser colocado no lixo tradicional e toda 
empresa geradora desse resíduo (oficinas, concessionárias, 
postos de combustível, trocas de óleo, etc.) deve realizar o 
descarte dos filtros usados com empresas especializadas e 
devidamente habilitadas para essa recolha, conforme previs-
to nas legislações ambientais.

É importante ressaltar que, em cumprimento à legislação 
e ciente da importância da preservação do meio ambiente, a 
Sogefi participa desde 2012 do programa de logística rever-
sa “Descarte Consciente” da Abrafiltros, atualmente implan-
tado nos estados de São Paulo, Paraná e Espírito Santo, além 
de estar em licitação no Mato Grosso do Sul. 

Esse programa coleta e recicla filtros de óleo usados con-
forme as metas gradativas e a abrangência geográfica defi-
nidas com os órgãos ambientais. O programa é gerenciado 
pela Abrafiltros, com o apoio das principais empresas do se-
tor, e já reciclou mais de 10 milhões de unidades. Mais infor-
mações no site: www.abrafiltros.org.br/descarteconsciente. 
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Frete a frete

O Luiz Carlos da Silva Alves tem 32 anos e trabalha como 
motorista desde os 18 anos. Atualmente ele dirige o próprio 
veículo, um Mercedes-Benz 709, que usa para fazer transporte 
de materiais de construção. O gosto por trabalhar nessa área 
vem de família: o pai dele era empreiteiro e seguiu os passos do 
avô de Luiz, que também era empreiteiro. “Sempre tive contato 
com obras e transporte”, explica o motorista. Ao lado de Luiz 
está seu primo Pitágoras Tenório, de 19 anos e apesar de ter 
começado a trabalhar há pouco tempo, já gosta bastante do 
que faz. Luiz tem planos para o primo ajudante: quer terminar 
de pagar o caminhão e comprar outro, para colocar o rapaz 
para trabalhar. O motorista acredita que a experiência do aju-
dante trabalhando ao lado dele vai ser benéfica para o primo. 
“Para ser bom motorista, tem que ser bom ajudante, assim você 
aprende a cuidar bem do caminhão”, explica. 

José Domingos, de 37 anos, trabalha há dez anos 
como motorista para a empresa Moveltec, empresa 
de móveis para escritório. Antes disso, trabalhou por 
oito anos como motorista de caminhão trucado. Do-
mingos gosta bastante do que faz, afinal, ele sempre 
quis ser motorista. Atualmente ele dirige uma Iveco 
Daily 35S14 e considera que os VUCs são melhores 
para trabalhar. Ele tem planos para o futuro: pen-
sa em algum dia ter um veículo próprio e trabalhar 
como autônomo. 

O Márcio Valencia tem 39 anos e trabalha há sete como 
motorista. O começo foi parecido como muitos que traba-
lham neste ramo: após ele ficar desempregado (trabalhava 
como técnico de TV a cabo), surgiu a oportunidade de com-
prar o veículo, uma HR. Márcio trabalha como agregado para 
a transportadora Risso, mas já trabalhou para outras transpor-
tadoras. Ele tem grandes planos para o futuro, literalmente 
falando: o motorista gostaria de ter um caminhão trucado. 
Apesar de gostar de dirigir veículos leves, Márcio acredita que 
os maiores são melhores. “Caminhão trucado tem mais procu-
ra, mais demanda de trabalho”, conclui. 

REVISTA FRETE URBANO R
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Frete a frete

O motorista Geraldo dos Santos não é de falar 
muito. Encontramos com ele terminando de descar-
regar o Renault Master 2008 que possui. Geraldo tem 
32 anos e já trabalha há dez anos como motorista. 
Antes do veículo atual, já teve outros VUCs. Quando 
perguntamos como foi o início na carreira, ele, que 
não é de muitas palavras simplesmente respondeu 
que “comprou e começou”. Simples, não?  

Luiz Carlos Spaolonzy, de 54 anos, faz fretes e carretos 
em geral com uma Iveco Daily 35S14. Ele trabalha como 
motorista há cinco anos. Antes disso, ele trabalhava como 
gráfico. Após a demissão, usou o dinheiro da recisão para 
comprar o seu veículo. Além de fretes e carretos, ele car-
rega no cais também. Luiz gosta bastante do que faz, não 
pretende mudar de profissão e muito menos de categoria. 
O veículo também mantém a preferência: o motorista já 
comprou uma Iveco Daily 35S14 zero no consórcio, só 
está esperando entregar. 

Geraldo Henrique da Silva, de 56 anos, trabalha como 
motorista há 22 anos. Atualmente ele dirige o próprio 
veículo, uma HR 2012. Geraldo trabalha como agregado 
para a Telha Norte. Geraldo já trabalhou com caminhões 
grandes, mas prefere trabalhar com VUCs. “Caminhão 
grande tem muita restrição”, explica. Geraldo é de Dia-
dema e vem sempre a Baixada Santista. Ao lado de Ge-
raldo estava o João Paulo Avelino trabalhando como aju-
dante. João Paulo, de 20 anos, trabalha há dois anos na 
área e gosta bastante do que faz. Segundo ele, que quer 
um dia trabalhar como motorista, fazer esse tipo de ser-
viço é uma oportunidade de conhecer novos lugares.  
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Caminhões elétricos: 
mais próximos da 
realidade do que 
você imaginava…

montadora Tesla recentemente anunciou a 
produção do seu primeiro modelo de caminhão 
elétrico. Ele vai se chamar Semi, e assim como 

os outros veículos já produzidos pela empresa, ele terá 
um motor elétrico com tecnologia semi-automática para 
dirigibilidade nas estradas.

A montadora Tesla é mundialmente conhecida pela ino-
vação. Começou com o sonho aeroespacial, passou pelos 
carros elétricos, produção de baterias de lítio, depois gera-
dores domésticos de energia (para os orgulhosos proprietá-
rios dos seus veículos) e agora chega a era dos Caminhões e 
dos Trens elétricos. 

Uma verdadeira revolução tecnológica,
visionária e disruptiva.

A Tesla é uma empresa que se traduz por sua diversifica-
ção. Como precisava de baterias de lítio para os seus veículos 
elétricos ela decidiu então fabricá-las! Como queria dar mais 
autonomia para os consumidores dos seus produtos, foi 

mais além e iniciou também a 
produção de modelos residen-
ciais chamados de Powerwall, 
propiciando aos proprietários 
sua própria fonte de energia 
elétrica. 

A

Caminhões elétricos: 
mais próximos da 
realidade do que 
você imaginava…

tecnologia da informação 

Vânia Cagnassi é 
formada em R.P 
pela Universidade 
Metodista

Suas fábricas são recheadas de robôs, grandes aparelha-
gens vermelhas e brilhantes com 2.5m de altura que mais 
se parecem com os Robôs Transformers dos Cinemas. Estes 
robôs coreografam uma verdadeira dança de produção: sol-
dam, rebitam, pegam, movem materiais, dobram metais e 
instalam componentes. 
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Tudo isso com o único e mais nobre dos objetivos: pro-
duzir o melhor veículo do mundo, seja ele carro, caminhão, 
trem ou nave especial no menor tempo possível.

Todo o processo é automatizado, inovador e futurista. 
Isso vale também para a experiência de compra. Sem con-
cessionária ou pontos de venda, você escolhe, encomenda 
pela internet e o recebe seu veículo em casa. 

O Semi terá capacidade de carga de 36,3 toneladas. 
Rodando com a carga máxima, o caminhão terá 805 
km de autonomia. Com carregamentos parciais, essa 
distância máxima a cada carga de bateria pode ser ainda 
maior. Com carga máxima de 36,3 toneladas o modelo 
alcança 104 km/h. 

A marca ainda garante uma carga de 640 km em apenas 
30 minutos. Para isso, o Semi deve ser conectado no que 
a Tesla chama de “mega-carregadores”, com potência 
ainda maior que os 120 kW dos super-carregadores já 
existentes.

Potência

São quatro motores equipados no eixo tra-
seiro do Semi, gerando, possivelmente, mais de 
1.000 cv – o que o torna muito mais potente 
que os concorrentes a combustão. Carregando 
as 36 toneladas, a Tesla diz que o Semi vai de 
0 a 96 km/h (60 mph) em apenas 20 segundos. 
Sem carga o caminhão faz de 0 a 96 km/h em 5 
segundos. 

Em uma inclinação de 5%, a velocidade má-
xima é de 104 km/h (máximo permitido pelas 
estradas do EUA), muito acima do que um cami-
nhão convencional atingiria.

Design

Na cabine do Semi uma novidade: 
o motorista estará posicionado no cen-
tro e a altura no interior da cabine será 
de 1,98 cm. Duas telas de 15 polega-
das touchscreen equipam o painel e 
funcionam como retrovisores.  As duas 
telas de 15 polegadas equipam o pai-
nel do Semi. 

A Tesla garante que o custo bene-
fício para o condutor do Semi é maior 
que caminhões convencionais. Custo 
total por milha (1,6 km) é de US$ 1,26 
contra US$ 1,51 de caminhões a diesel. 
O custo por milha (1,6 km) de um Semi 
é de US$ 1,26.

Sua tecnologia semi-autônoma 
permite montar um comboio de 3 caminhões, sendo que o 
veículo da frente fornece as instruções para os demais. Isso 
prolongaria a autonomia e reduziria o custo de operação.

A maioria das montadoras define o layout de seu chão de 
fábrica uma única vez de modo a minimizar os custos e plane-
ja linhas de modelos que permanecem inalteradas por anos a 
fio. Já os engenheiros de produção da Tesla mudam continu-
amente o layout da fábrica para aprender o máximo possível

A fabricante havia anunciado que as primeiras unidades 
do Semi seriam utilizadas internamente, porém sabe-se que 
acordos já foram firmados com DHL e Walmart para entre-
gas em 2019.

Caminhão elétrico da Tesla promete revolucionar o futu-
ro dos caminhões. A produção tem data prevista para 2019. 
Sem divulgar os valores, a Tesla já aceita reservas – basta 
desembolsar US$ 5 mil (R$ 16.400), nos Estados Unidos. 
Seja bem-vindo a era da inovação!

Fontes : Tecnoblog, Forbes e tesla.com  
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maior edição de todos os tempos. A 25ª Agrishow 
– Feira Internacional de Tecnologia Agrícola bateu 
recorde ao obter um crescimento na realização 

de negócios de cerca de 22%, o que significa um volume 
de R$ 2,7 bilhões. Segundo dados dos organizadores, na 
edição anterior foram registrados negócios na ordem de R$ 
2,2 bilhões. 

Mas nem só de tratores, máquinas e implementos vive 
uma feira de tecnologia agrícola. As montadoras fizeram 
bonito e aproveitaram a feira para apresentar novidades 
de VUCs, nesse caso veículos rurais de carga, e caminhões 
para fazer negócios. Muitas construíram pistas off-road 
para que os visitantes pudessem testar o potencial de suas 
máquinas, além de oferecem condições especiais para os 
produtores rurais.

A

evento

Negócios e novidades 
na Agrishow 2018
Negócios e novidades 
na Agrishow 2018
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evento

A presença da Chevrolet na 25ª edição da Agrishow 
fez parte da estratégia da montadora em mostrar ao con-
sumidor a real capacidade da S10 e do Trailblazer para en-
frentar obstáculos, em uma pista de off-road montada na 
feira. A montadora aproveitou para fazer a estreia da S10 
Midnight no Brasil. A picape, totalmente preta (incluindo 
carroceria, frisos e acabamentos), é equipada com motor 
2.8 TurboDiesel de 200 cavalos de potência, transmissão 
automática de seis marchas sequenciais, sistema 4X4, con-
troles eletrônicos de estabilidade e tração e assistente de 
partida em rampas. 

A montadora também exibiu e comercializou toda a sua 
linha de veículos utilitários em condições especiais para os 
produtores rurais e empresas. Outra novidade no estande 
da Chevrolet foi a S10 100 YEARS, série especial, limitada a 
450 unidades e comemorativa ao centenário da Chevrolet 
no segmento de picapes no mundo. 

A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) teve dois estandes na 
feira: um para a Fiat e outro para a Jeep e Ram, com lojas 
Jeep Gear e RAM Store com produtos da marca. Os visitan-
tes puderam conhecer ou ver mais de perto diversos mode-
los das duas marcas, que estavam expostos e/ou disponíveis 
para testes. 

O local contou com uma pista para test-drive de 4.000 
metros quadrados, dedicada às três marcas – Jeep, Ram e 
Fiat – com capacidade para veículos 4x4 e ex2 em circuitos 
diferentes, com obstáculos como mata-burro e locais para 
testes de inclinação lateral, rigidez torcional, controle de as-
sistência em subida e em descida, curso de suspensão, con-
trole de tração e sistema ABS.

A Ford contabilizou a venda de 50 caminhões durante 
a Agrishow 2018 dentre os diversos modelos de sua linha. 
Além da exposição dos modelos Cargo 1119 e F-4000, a 
montadora apresentou em seu estande a linha Cargo Power, 
representada pelos modelos Cargo Power 2431 6x2 e Cargo 
Power 3031 8x2, com peso bruto total de 24 e 30 toneladas 
respectivamente. 

Durante a feira, foram comercializadas 11 unidades dos 
caminhões Cargo Power. O modelo leve Cargo 1119 com peso 
bruto total de 11 toneladas e o semileve F-350 foram respon-
sáveis por mais de metade do volume negociado no evento.

Os visitantes que passaram pelo estande da IVECO tive-
ram a oportunidade de conhecer o extrapesado Hi-Way, na 
versão comemorativa de 20 anos da marca. A linha Hi-Way 
tem versões de motorização que vão de 440 até 560 cava-
los. Destaque ainda para o Intarder, sistema utilizado como 
auxiliar ao freio de serviço e ao freio motor, que segundo a 
marca, eleva a potência total de frenagem para 978 cavalos. 
Na compra do modelo especial o cliente ganhava de presen-
te da IVECO um kit com mala em couro, nécessaire, toalha, 
jaqueta e boné customizado.

A Mercedes-Benz lançou durante a Agrishow 2018 o 
Serviço Dedicado Conectado, nova modalidade que une ser-
viços e tecnologia para oferecer uma solução única para os 
transportadores, englobando Planos de Manutenção, siste-
ma de gestão de frota Fleetboard e Oficina Dedicada nas ins-
talações das próprias empresas. Junto com a Rede de Con-
cessionários, a montadora teve outras atrações no evento, 
como os caminhões extrapesados Axor e Actros. Os modelos 
Axor 3344 6x4 off-road e a linha Actros para aplicações mix 
road estavam expostos no evento.
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evento

A Nissan expôs toda a sua linha de veículos na Agrishow 
2018, mas o grande destaque da marca japonesa foi a Fron-
tier. Em uma pista off-road de 1.000 metros quadrados 
de pista, o público pode testar a picape. Durante a feira, 
a Nissan apresentou condições especiais de compra para 
o produtor rural nas as duas versões da Frontier com câm-
bio automático, 4x4, diesel e cabine dupla, a partir de R$ 
127.000 na versão SE e a versão topo de linha partindo de 
R$ 138.000,00.

Durante a Agrishow 2018, a Toyota do Brasil exibiu sua 
linha de produtos comercializados no Brasil. A montadora 
preparou uma pista off-road de 2.350 metros quadrados 
para que os visitantes da feira pudessem testar os veículos 
Hilux e SW4. Para os produtores rurais interessados em ad-
quirir a Hilux em sua versão SR diesel, equipada com tra-
ção integral e transmissão automática de seis velocidades, a 
Toyota ofereceu condições exclusivas, por meio do canal de 
vendas diretas da montadora.

A Nova Volkswagen mostrou a sua ofensiva de lança-
mentos no mercado brasileiro nesta edição da Agrishow. 
Além da picape média Amarok V6 Highline, a marca expôs 
em seu estande o Tiguan Allspace e uma pista de testes ins-
talada em uma área de 4.750 metros quadrados, na qual a 
Amarok pode ser testada. Também estava em exposição a 
Saveiro, picape compacta da montadora alemã. 
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seguro

m geral, o Compliance vem conduzir empresas a 
agir em conformidade com normas e preceitos 
éticos. 

No ramo de Seguros, sua existência tem alto 
grau de importância tanto para seguradoras como para cor-
retoras, que são as empresas habilitadas para intermediar 
contratação, manutenção e utilização de apólices de seguro, 
pois sua atuação deve proteger a seriedade das informações 
e enquadramento dos riscos dos seus clientes.

Está cada vez mais claro como a corrupção afeta o de-
senvolvimento de um país, destruindo o cultivo de hábitos 
saudáveis, mas tudo tem solução, basta a vontade e empe-
nho da maioria, pois a união faz a força.

A implantação de Compliance nas empresas brasileiras 
vem nos trazer chance de iniciar mudanças por aqui.

Vantagens  do Compliance

Para entender melhor os benefícios aos consumidores, a 
redução das possibilidades de fraudes reduz os custos dos 
produtos, pois para cada um ganhando de forma ilícita, exis-
tem diversos perdendo injustamente. 

Os consumidores podem colaborar, buscando compre-
ender os processos e observando os andamentos, denun-
ciando mesmo que de forma anônima tudo o que ver de 

Função do compliance 
em empresas de 
seguros

Fernanda Souza,  
Consultora com pós
graduação em seguros 
 Previdência pela FGV

Função do compliance 
em empresas de 
seguros

E irregular ou moralmente inaceitável, além de se permitir 
consumir somente de empresas idôneas, de boa reputação. 

Estas são as maiores armas do consumidor, que 
atualmente compreende melhor que corrupção não é 
só praticado por políticos, e que o preço disso está se 
tornando impagável.

Ao contratar um seguro, confira se as informações a 
seu respeito estão corretas, confira também as coberturas 
contratadas, certifique-se de que os capitais estão corretos 
e conscientize-se dos riscos não cobertos constantes nas 
condições gerais, em caso de dúvida, questione até ficar 
confortável e certo de que está contratando o que atende 
suas necessidades.

Em resumo, Compliance é um conjunto de processos 
formado por mapeamento de risco, determinação de regras 
para controlar estes riscos, treinamento e acompanhamen-
to do funcionamento, prevenindo principalmente fraudes, 
desvios e lavagem de dinheiro. Mas o programa é bem com-
plexo, protegendo inclusive o bem-estar dos colaboradores, 
tornando o ambiente profissional mais seguro.

Toda empresa deveria estabelecer a estrutura de Com-
pliance para se fortalecer, independente de seu tamanho, 
pois todo negócio tem sua complexidade.
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Sempre inovando e aprimorando    
seu alto padrão de qualidade  

MELHOR PREVENIR 
DO QUE  REMEDIAR

GARANTA SUA SEGURANÇA
USE ANTIFURTOS

WWW.RODAFUSO.COM.BR  

11 2148-5514

ANTIFURTO PARA 
RODA DE ALUMÍNIO 

OU AÇO
PARA TRUCKS, CARRETAS, 

CAMINHÕES E ÔNIBUS.

 SUA SEGURANÇA SUA SEGURANÇA SUA
USE ANTIFURTOS

.RODAFUSO.COM.BR  

1 2148-5514

RODA DE ALUMÍNIO 

TAS, TAS, T
CAMINHÕES E ÔNIBUS.

50 REVISTA FRETE URBANO 

11 2148-5514
WWW.RODAFUSO.COM.BR
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Escovação dentária 
de cães e gatos

Meu animal

Por Ana Julia L. Cagnassi

Médica Veterinária
formada pela Universidade 
Metodista de São Paulo

ocê sabia que escovar os dentes de cães e gatos 
ajuda a prevenir diversas doenças? Quando você 
pratica a escovação regularmente, você está cui-

dando da higiene bucal do seu pet, evitando a formação de 
placas, tártaro e consequentemente diversas doenças sistê-
micas, como algumas que afetam o coração, fígado e rins.  

Para prevenir essas doenças e outros problemas associa-
dos a saúde bucal, como o mau hálito, o melhor método é a 
escovação regular dos dentes dos cães e gatos. O ideal é que 
a escovação seja diária ou no mínimo três vezes por semana. 

Poucos donos de animais praticam a escovação dentária, 
porém, com o passar do tempo e com a visita mais frequen-
te ao Médico Veterinário, essa prática tem crescido constan-
temente. Com muitos tutores aderindo à escovação, ficou 
também mais fácil encontrar os materiais necessários em lojas 
especializadas. É muito importante lembrar que, para uma es-
covação correta e sem riscos a saúde, é necessário utilizar esco-
vas de dentes e pastas de dentes especificas para cães e gatos. 

As escovas de dentes para animais de estimação estão 
em alta, ou seja, não faltam opções quanto a tamanhos, 
estilos, cerdas especiais e dedeiras. As escovas são sempre 
mais eficientes, mas na introdução da escovação, as dedei-
ras podem ajudar, tanto em filhotes como em animais adul-
tos. As pastas de dentes para animais são especificamente 
desenvolvidas para eles, com sabores diferentes, sem muita 
espuma e que podem ser engolidas.

Quando for escovar os dentes do seu pet, não precisa ser 
tão minucioso para realizar o processo, gastar muito tempo 
na escovação ou criar um certo desconforto ao animal. Se a 
escovação for realizada regularmente, você pode realizá-la 
entre 30 segundos a 1 minuto.  

O tipo de alimentação e a predisposição racial do seu 
pet interfere na necessidade 
da escovação. Algumas raças 
e gatos são mais suscetíveis a 
desenvolver problemas dentá-
rios e de gengiva. As rações 

V secas ajudam a limpar os dentes por conta do atrito no 
momento da mastigação, logo, o animal que se alimenta 
exclusivamente de ração seca, tem menos necessidade de 
escovação do que um animal que se alimenta de rações úmi-
das, sachês, comida caseira ou natural. 

A pergunta que você deve estar fazendo agora é, como 
fazer o meu pet se acostumar com a escovação? E no caso 
de cães ou gatos mais velhos? Bom, isso é fácil de respon-
der! O segredo é a paciência e a persistência, qualquer ani-
mal pode se acostumar com a escovação. 

Para evitar problemas e dificuldades maiores, o ideal é 
começar a escovar os dentes deles ainda filhotes, desta for-
ma, vão se acostumar facilmente com o processo. Você deve 
tomar cuidado durante a fase da troca dentária, nessa fase 
eles sentem muito incômodo e se você escovar os dentes e 
causar dor, eles podem associar a escovação com essa dor e 
não aceitá-la futuramente. Portanto, peça orientação do seu 
veterinário, aguarde essa fase e use dedeiras no início.

Já em animais adultos, você pode encontrar mais dificul-
dade para fazê-los aceitar a escovação e se acostumar. Não 
desista, eles eventualmente a aceitarão, principalmente se 
você usar os reforços positivos necessários. Antes de iniciar o 
processo, você precisa levar o seu animal ao veterinário, para 
verificar a necessidade de um procedimento muito comum, 
a limpeza de tártaro. 

É importante manipular objetos perto da boca do ani-
mal, usar brinquedos, passar o dedo com gaze nas gengivas 
e é claro, oferecer recompensas e brincadeiras após um bom 
comportamento, o ideal é oferecer mastigadores ou petis-
cos para combate do tártaro. A associação é o método mais 
efetivo, tanto para filhotes como para adultos e idosos. 

Não esqueça de seguir as orientações do seu Médico Ve-
terinário, lembre-se que ele é o único profissional que pode 
auxiliá-lo corretamente em como cuidar do seu bichinho de 
estimação. 

Escovação dentária 
de cães e gatos
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Tudo para sua van em um só lugar.
Cabines • Câmbios • Embreagens • Diferenciais • Embreagens • Injeção • Latarias • Motores • Rodas

Qualidade, sustentabilidade e garantia Luk Diesel, trabalhamos com peças de reuso para um mundo melhor

Luk Diesel oferecendo soluções com o melhor custo/benefício

DESDE
2005
DESDE
2005

Av. Santos Dumont, 2571
Cidade Satélite  |  Guarulhos  |  SP

11 2085-5599  |  falecom@lukdiesel.com.br
www.lukdieselreciclagemautomotiva.com
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Av. Presidente Tancredo Neves, 590 | Sacomá - São Paulo/SP | (11) 5060-5070
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Leia a revista da
manutenção veicular

revistafreteurbano.com.br
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Caixa separadora água-óleo

Meio ambiente

aturalmente água e óleo não se misturam. Essas 
duas substâncias possuem densidades, estruturas e 
até polaridades distintas. No dia a dia, elas podem 

ser forçadas a um encontro e lançadas incorretamente ao 
meio ambiente, prejudicando a operação das redes coletoras 
de esgoto e causando a poluição de nossos mananciais.

Se pensarmos que apenas um litro de óleo pode poluir 
um milhão de litros de água limpa, não dá para admitir que 
esse ato seja realizado por nenhum ser humano. 

Em postos de combustíveis, é muito comum que a água 
se misture a componentes oleosos. Isso acontece em diver-
sos procedimentos cotidianos, como na limpeza, sempre 
constante por conta dos riscos de incêndio e explosões, e 
durante os serviços de lava-rápido, em que resíduos de óleo 
e graxa são retirados dos carros.

Os órgãos fiscalizadores estão atentos ao que acontece 
ao meio ambiente em todas as regiões e existem leis a esse 
respeito. De acordo com a Resolução Conama nº 273, de 
29 de novembro de 2000 (alterada pela Resolução Conama 
nº 276/01 e pela Resolução Conama nº 319/02) estabelece 
diretrizes para o licenciamento ambiental de postos de com-
bustíveis e serviços e dispõe sobre a prevenção e controle da 
poluição. Essa resolução reforça que a água misturada com 
óleo não pode ser descartada diretamente no esgoto.

E uma das formas de controle desse descarte no posto 
de combustível compreende a caixa separadora de água e 
óleo. Essa caixa é um equipamento utilizado para separar 
o óleo e a areia da água que vai para a rede coletora de 
efluentes.

Em muitos casos o sistema é atendido por uma caixa 
separadora e a área de la-
vação atendida por outra 
caixa. A recomendação da 
existência de uma caixa 
separadora para a área de 
lavação de veículos é apre-

N sentada pela ABNT NBR 14605-2:2010 que trata do Arma-
zenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis.

A existência e a manutenção adequada da caixa separa-
dora previnem a contaminação do meio ambiente. Permite 
que o óleo não contamine o solo e corpos d’água subter-
râneos e superficiais e a areia não cause entupimento nas 
tubulações da rede coletora.

Quando descartadas de maneira indevida, elas podem 
causar a contaminação de corpos d’água subterrâneos e su-
perficiais e do solo.

Caso a manutenção adequada não aconteça, pessoas ju-
rídicas poderão ser punidas nas esferas administrativa, civil e 
penal. Isso significa que o estabelecimento poderá ser mul-
tado e ter a licença cassada por motivos de irresponsabilida-
de ambiental. Essa é também uma resolução do CONAMA.

É fundamental adequar os estabelecimentos, especial-
mente postos de gasolina, às leis do meio ambiente. É uma 
questão de administração ética e responsabilidade. 

Valquiria Stoianoff
é jornalista formada 
pela Universidade
Metodista

Consciência ambiental:
água e óleo não se misturam
Consciência ambiental:
água e óleo não se misturam

Caixa separadora água-óleo
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REPRESENTANTE COMERCIAL

* Isento de aluguel com produção acima de R$ 10.000,00.

REPRESENTANTE COMERCIAL

* Isento de aluguel com produção acima de R$ 10.000,00.

LIGUE!  (11) 2534-5182
www.revistafreteurbano.com.br

APENAS
R$ 39,00

Informação para o transportador VUC

PROMOÇÃO DE ASSINATURA

ASSINE JÁ E RECEBA EM CASA
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Falando de esportes

utebol arte é coisa do passado. Hoje o que vale é o 
futebol conceito, isto é, disciplina tática, grupo ho-
mogêneo e desempenho físico. O jogador craque, 

craque mesmo é coisa rara, cada dia mais raro.
Na copa do mundo de futebol, arrisco dizer que a Copa 

do México (1970) foi a última das copas em que craques, 
sim no plural, decidiram um mundial. De lá para cá, após o 
advento da laranja mecânica (esquema tático que revolucio-
nou o conceito de como se jogar futebol), nenhuma equipe 
levantou a taça só com craques. Em sua grande maioria o 
que valeu foram os esquemas táticos somados a algum (s) 
jogador (es) fora de série. 

Cito alguns exemplos pós anos 70: Copa 74 - Alemanha 
x Holanda. Duas seleções em que o forte eram os esquemas 
táticos. Craques: Beckenbauer pela Alemanha e Cruyff pela 
Holanda. Copa 82 - Itália x Alemanha. Pragmatismo puro, 
craque só um, Karl-Heinz Rummenigge. Copa 2010 – Es-
panha x Holanda. Apenas esquemas táticos e sem craques.

E a Seleção Canarinho, onde se encaixa neste artigo? 
Bom, após anos 70, o Brasil chegou a três finais. A de 94 
frente a Itália (talvez esta seja a única em que o Brasil tinha 
esquema tático definido), empate sem graça e vitória nos 
pênaltis. Craques: Baggio pela Itália e Romário pelo Brasil. 
Aliás, um aparte: em todas as edições de copas só tivemos 
duas finais decididas por penalidades. Copa 2002, Brasil x 
Alemanha, final inédita. 

O Brasil tinha bons jogadores e quatro craques: Marcos, 
Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo. Pelo lado da Alema-
nha apenas Oliver Kahn. Em 1998, França e Brasil decidiram 

o título. A França tinha 
esquema tático e Zidane. 
Pelo lado do Brasil Rivaldo 
e Ronaldo (que ficou do-

nha apenas Oliver Kahn. Em 1998, França e Brasil decidiram 

Carlos Briotto é
jornalista formado 
pela Univ. Metodista 

Futebol arte ou esquema 
tático? Pragmatismo é a 
bola da vez.

F

ente às vésperas do jogo) e um técnico que achava que só 
nome, camisa e superstição ganhavam jogo. Todo mundo 
se lembra do chocolate. Já a Copa de 2014.......bom, acho 
melhor não escrever nada sobre ela. 

E agora em 2018? O que esperar da nossa seleção? De 
um lado temos o Tite, um técnico de esquema tático, mas 
que não teve muito tempo para trabalhar, e que usa, e mui-
to bem, a neurolinguística para potencializar o desempenho 
dos atletas. Do outro lado um bom grupo de jogadores e um 
craque. Será que apenas isso vai ser suficiente para encarar 
seleções que já tem histórico de esquema tático e também 
bons jogadores?

Bom, acho que esta será a copa dos esquemas táticos, te-
mos de cinco a seis seleções com potencial para erguer o cane-
co na Rússia. Acho que vamos ter surpresas ainda na primeira 
fase.  O Brasil tá dentro. Resta agora combinar com os russos.

Boa sorte a nossa seleção. Mas por via das dúvidas, vou 
deixar um pé de coelho embaixo do sofá. 

Futebol arte ou esquema 
tático? Pragmatismo é a 
bola da vez.

Fotos: Divulgação CBFFotos: Divulgação CBF
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(19) 3782-6060

POSTO AUTORIZADO DE SERVIÇO E ENSAIO 

R. Batista Ra� Nº 53/35, Jd. Nova Aparecida | Campinas - SP
www.acessoriosparacaminhoes.com.br

3vias@acessorios3vias.com.br
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veículos Novos 
UTILITáRIOS R$ (PREçO) UTILITáRIOS R$ (PREçO)

CHEVROLET MONTANA(N.Serie) 
Ls 1.4 8v eCo Mt6 FLeX eta./Gas. 2P 47.900
sPoRt 1.4 8v eCo Mt6 FLeX eta./Gas. 2P 51.000
CHEVROLET S-10  
Cs CHassi 4X2 2.8 tb 16v at6 Dies. 2P 95.000
Cs CHassi 4X2 2.8 tb 16v Mt6 Dies. 2P 85.000
Cs CHassi 4X4 2.8 tb 16v at6 Dies. 2P 100.000
Cs CHassi 4X4 2.8 tb 16v at6 Dies. 2P 90.000
Cs Ls 4X2 2.8 200Cv tb-CtDi Dies. 2P 107.000
Cs Ls 4X4 2.8 200Cv tb-CtDi Dies. 2P 121.000
CD aDvantaGe 4X2 2.5 16v eCoteC FLeX eta./Gas. 4P 93.000
CD Lt 4X2 2.5 16v eCoteC FLeX eta./Gas. 4P  102.300
CD Lt 4X2 2.5 16v at6 eCoteC FLeX eta./Gas. 4P 108.600
CITROEN JUMPER FURGAO 
CHassi LonGo teto aLto 35LH 2.3 Hdi L6 Dies. 5P 100.000
CITROEN JUMPY 
FURGao 1.6 HDi tb Dies. 5P 87.000
EFFA K01  
PiCK UP Cs 1.0 8v Gas. 2P 34.500
EFFA K02  
PiCK UP CD 1.0 8v Gas. 2P 47.900
EFFA V21 
PiCK UP Cs 1.3 16v Gas. 2P 53.500
EFFA V22 
PiCK UP CD 1.3 16v Gas. 4P 54.800
FIAT DUCATO CARGO 
7.5M3 MULtiJet eConoMY 2.3 Dies. 4P 98.700
9M3 MULtiJet eConoMY 2.3 Dies. 4P 102.300
FIAT DUCATO CHASSI 
CHassi 2.3 Dies. 2P 108.500
FIAT DUCATO FURGAO 
CURto 2.3 Dies. 4P 111.200
LonGo 2.3 Dies. 4P 126.900
MeDio 2.3 Dies. 4P 121.500
FIAT DUCATO MAXICARGO 
10M3 MULtiJet eConoMY 2.3 Dies. 4P 104.000
12M3 MULtiJet eConoMY 2.3 Dies. 4P 106.000
FIAT DUCATO MULTI 
LonGo 2.3 Dies. 4P 131.500
MaXiMULti eXtRaLonGo 2.3 Dies. 4P  139.900
ta MULtiJet eConoMY 2.3 Dies. 4P 112.300
FIAT FIORINO FURGAO(FLEX) 
evo 1.4 8v FLeX eta./Gas. 4P 54.900
HaRD WoRKinG 1.4 evo 8v FLeX eta./Gas. 4P 61.900
FIAT STRADA(CD)(Flex)  
HaRD WoRKinG 1.4 8v FLeX eta./Gas. 3P 63.900
FIAT STRADA(CE)(Flex)  
HaRD WoRKinG 1.4 8v FLeX eta./Gas. 2P 59.900
FIAT STRADA(CS)(Flex) 
HaRD WoRKinG 1.4 8v FLeX eta./Gas. 2P 54.700
WoRKinG 1.4 8v(Flex) eta./Gas. 2P 45.900
FIAT TORO(FLEX)  
FReeDoM oPen eDition 1.8 16v at6 FLeX eta./Gas. 4P 83.900
enDURanCe 1.8 16v at6 FLeX eta./Gas. 4P 90.900
FORD RANGER(CS)  
CHassi XL 4X4 2.2 Dies. 2P 124.200
FORD RANGER(CS)(FLEX)  
XL 4X4 2.2 Dies. 2P 6412  129.818
FOTON CITYTRUCK 
10-16 4X2 3.8 16v Dies. 2P 146.200

FOTON MINITRUCK 
3.5-12 Dt 4X2 2.8 16v Dies. 2P 98.100
3.5-12 st 4X2 2.8 16v Dies. 2P 97.000
3.5-14 Dt 4X2 2.8 16v Dies. 2P 114.600
3.5-14 st 4X2 2.8 16v Dies. 2P 109.600
IVECO DAILY GRAN FURGONE 
35s14 Dies.  137.893
45s17 Dies. 4P   136.744
55C17 Dies. 4P 129.000
IVECO DAILY MAXI FURGONE 
55C17 Dies. 4P 160.326
JAC V260 
2.0 16v Dies. 2P  69.990
KIA BONGO K-2500  
stD 4X2 2.5 tb-iC(6M)(C.sim) Dies. 2P 74.900
stD Rs K.788 2.5 Mt6 Dies. 2P 75.000
LIFAN FOISON  
Cs 1.3 16v Gas. 2P 36.790
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 
CHassi stReet eXtRa LonGo teto baiXo 2.2 tb Dies. 3P 128.100
CHassi stReet eXtRa LonGo teto baiXo eD.LtDa 20anos 137.000
CHassi stReet LonGo teto baiXo 2.2 tb Dies. 3P 124.900
CHassi stReet LonGo teto baiXo eD.LtDa 20anos 2.2 135.500
FURGao stReet CURto teto baiXo 2.2 tb Dies. 3P 120.300
FURGao stReet CURto teto baiXo eD.LtDa 20anos 2.2 130.700
FURGao stReet eXtRa LonGo teto aLto 2.2 tb Dies. 3P 140.700
FURGao stReet eXtRa LonGo teto aLto eD.LtDa 20anos 150.200
FURGao stReet LonGo teto aLto 2.2 tb Dies. 3P 135.400
FURGao stReet LonGo teto aLto eD.LtDa 20anos 2.2 146.000
FURGao stReet LonGo teto baiXo 2.2 tb Dies. 3P 123.400
FURGao stReet LonGo teto baiXo 9M3 2.2 tb Dies. 3P 120.700
FURGao stReet LonGo teto baiXo eD.LtDa 20anos 2.2 133.800
MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 
CH.LonGo t.baiXo 2.2 tb Dies. 3P 121.000
CH.LonGo t.baiXo eD.LtDa 20anos 2.2 tb Dies. 3P 131.000
FURGao CURto t.baiXo 2.2 tb Dies. 3P  126.600
FURGao eXtRa LonGo t.aLto 2.2 tb Dies. 3P 140.000
FURGao eXtRa LonGo t.aLto eD.LtDa 20anos 2.2 tb Dies. 150.000
FURGao eXtRa LonGo t.aLto viDRaDo 2.2 tb Dies. 3P 142.000
FURGao eXtRa LonGo t.aLto viDRaDo eD.LtDa 20anos 151.000
FURGao LonGo t.aLto 2.2 tb Dies. 3P  136.000
FURGao LonGo t.aLto eD.LtDa 20anos 2.2 tb Dies. 3P 146.000
FURGao LonGo t.baiXo 2.2 tb Dies. 3P  130.000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 515 
CH.eXtRa LonGo t.baiXo 2.2 tb Dies. 3P 116.500
CH.eXtRa LonGo t.baiXo eD.LtDa 20anos 2.2 tb Dies. 3P  126.500
CH.LonGo t.baiXo 2.2 tb Dies. 3P  114.500
 CH.LonGo t.baiXo eD.LtDa 20anos 2.2 tb Dies. 3P 124.500
FURGao eXtRa LonGo PRoLonGaDo t.aLto 2.2 tb Dies. 3P 143.500
FURGao eXtRa LonGo PRoLonGaDo t.aLto eD.LtDa 20an 153.500
MERCEDES-BENZ VITO 
FURGao 111 CDi 1.6 16v(turbodiesel) Dies. 4P 103.000
PEUGEOT EXPERT  
FURGao 1.6 HDi tb Dies. 5P 82.000
PEUGEOT PARTNER FURGAO(Flex) 
(800Kg) 1.6 16v FLeX eta./Gas. 4P 59.000
(800Kg) 1.6 16v FLeX eta./Gas. 5P 62.000
RENAULT DUSTER OROCH(Flex)  
DYnaMiQUe 1.6 16v sCe FLeX eta./Gas. 4P 78.600
eXPRession 1.6 16v sCe FLeX eta./Gas. 4P 74.600
eXPRess 1.6 16v sCe FLeX eta./Gas. 4P 70.000

11 2723.9933Desde 1979, amortecendo seus impactos! vendas@gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.brFa
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Amortecedores

CERTIFICADA
ISO 9001:2015

vendas@gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.br11 2723.9933
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Caixas de Direção
Bomba de Óleo  |  Transmissões

peças e serviços
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veículos Novos 
UTILITáRIOS R$ (PREçO)

CAMINHõES  R$ (PREçO)

CAMINHõES  R$ (PREçO)

A MOLICAR iniciou suas atividades em 1992 e hoje é reconhecidamente a melhor e mais completa Tabela de Cotação de 
Veículos do mercado. Operando com moderna infraestrutura informatizada, sua equipe especializada, processa diariamente 
variada gama de informações disponibilizadas em seus bancos de dados, apurando os preços praticados na Grande São Paulo 
e mais onze principais regiões brasileiras. Atendendo diversos seguimentos especializados, é também a base de referência para 
Bancos, Montadoras, Seguradoras e principais Jornais e Revistas da atualidade. Acesse nosso Portal: www.molicar.com.br

FORD CARGO 816 
4X2 Dies. 2P 140.000
s 4X2 Dies. 2P 134.160
FORD F-350  
n.seRie 150Cv 4X2 Dies. 2P 120.640
FORD F-4000 
tURbo n.seRie 150Cv 4X2 Dies. 2P 126.880
tURbo n.seRie 150Cv 4X4 Dies. 2P 149.760
HYUNDAI HD80 
4X2 Dies. 2P 118.800
IVECO DAILY CHASSI 
35s14 Dies. 2P 123.751
35s14 eXCLUsive Dies. 2P 119.000
35s14 LUXo Dies. 2P  107.000
40s14 Dies. 2P 115.854
45s17 Dies. 2P 110.000
55C17 Dies. 2P 120.169
IVECO DAILY CHASSI CAB.DUPLA 
35s14 Dies. 4P 160.000
55C17 Dies. 4P 130.000
70C17 Dies. 4P 138.000
70C17 HD Dies. 4P 169.580
MERCEDES-BENZ 1016 
/31 aCCeLo 4X2 Dies. 2P 140.000
/37 aCCeLo 4X2 Dies. 2P 150.000
/44 aCCeLo 4X2 Dies. 2P 157.500
MERCEDES-BENZ 1316 
/37 aCCeLo 6X2 3e Dies. 2P 160.000
MERCEDES-BENZ 815 
/31 aCCeLo 4X2 Dies. 2P 129.000
/37 aCCeLo 4X2 Dies. 2P 130.290
/44 aCCeLo 4X2 Dies. 2P 132.895
VOLKSWAGEN 10.160 
DeLiveRY 4X2 Dies. 2P 135.000
DeLiveRY PLUs 4X2 Dies. 2P 140.000
DeLiveRY PLUs 6X2 3e Dies. 2P 145.000
VOLKSWAGEN 5.150 
DeLiveRY 4X2 Dies. 2P  122.000
VOLKSWAGEN 8.160 
DeLiveRY 4X2 Dies. 2P 162.800
VOLKSWAGEN 9.160 
DeLiveRY 4X2 Dies. 2P  129.000
VOLKSWAGEN DELIVERY 4.150 
4X2 Dies. 2P 124.000
VOLKSWAGEN DELIVERY 6.160 
4X2 Dies. 2P 135.000
VOLKSWAGEN DELIVERY 9.170 
4X2 Dies. 2P 138.600
VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS 
4X2 Dies. 2P 118.000

RENAULT KANGOO EXPRESS(FLEX) 
1.6 16v HiFLeX eta./Gas. 3P  38.900
1.6 16v HiFLeX eta./Gas. 4P 43.179
RENAULT KANGOO(FLEX) 
1.6 16v(Hi-Flex) eta./Gas. 4P 49.100
1.6 16v(Hi-Flex) eta./Gas. 5P 52.046
RENAULT MASTER CHASSI CAB 
L2H1 2.3DCi 16v Dies. 2P 95.000
RENAULT MASTER EXTRA FURGAO  
L3H2 2.3DCi 16v Dies. 3P 110.000
RENAULT MASTER EXTRA VITRE FURGAO  
L3H2 2.3DCi 16v Dies. 3P 118.000
RENAULT MASTER FURGAO 
L1H1 2.3DCi 16v Dies. 3P 95.000
RENAULT MASTER GRAND FURGAO 
L2H2 2.3DCi 16v Dies. 3P 115.000
RENAULT MASTER GRAND VITRE FURGAO 
L2H2 2.3DCi 16v Dies. 3P   117.200
TOYOTA HILUX(CS)  
4X4 2.8 tb Mt Dies. 2P 122.900
CHassi 4X4-Mt 2.8 tb Dies. 2P  119.600
VOLKSWAGEN AMAROK (CAB.SIMPLES)  
s 4Motion 2.0 140Cv tDi Dies. 2P 110.000
VOLKSWAGEN SAVEIRO(CD)(FLEX) 
RobUst 1.6 8v FLeX eta./Gas. 2P 60.450
tRenDLine G6 1.6 8v FLeX eta./Gas. 2P 57.700
VOLKSWAGEN SAVEIRO(CE)(FLEX) 
tRenDLine G6 1.6 8v FLeX eta./Gas. 2P 54.100
VOLKSWAGEN SAVEIRO(CS)(Flex)  
RobUst G6 1.6 8v FLeX eta./Gas. 2P 48.390
tRenDLine G6 1.6 8v FLeX eta./Gas. 2P 52.600

  
AGRALE 10000 
4X2 Dies. 2P  140.000
CUMMins 4X2 Dies. 2P    145.000
4X2 Dies. 2P   150.000
CUMMins 4X2 Dies. 2P  152.000
AGRALE 8700 
4X2 Dies. 2P 120.000
LX 4X2 Dies. 2P 150.000
s 4X2 Dies. 2P 130.000
tR 4X2 Dies. 2P   140.000
AGRALE A8700  
4x2 Dies. 2P 134.000
AGRALE A7500  
CaRRoCeRia CaRGa abeRta 4X2 Dies. 2P 130.000
CaRRoCeRia CaRGa FeCHaDa (baU) 4X2 Dies. 2P 135.000
CHassi Cabine 4X2 Dies. 2P 125.100
FORD CARGO 1119 
4X2 Dies. 2P 143.000

vendas@gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.br11 2723.9933
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A palavra de quem bigodeia 
não vale um fio de barba.

50 REVISTA FRETE URBANO 

Frases

Farol alto na cara 
é como mulher 

gritando no ouvido.

Minha sogra caiu 
do céu... A vassoura 

dela quebrou.

Língua afiada separa 
bons amigos.

Lutar sempre,
Vencer às vezes,
Desistir jamais.

Mulher bonita e 
dinheiro só vejo na 

mão dos outros.

Mais perigoso que 
cavalo na estrada é 

um burro no volante.

Macho que é macho 
não chupa mel, 
masca abelha.

Malandro é o sapo que 
casa e leva a esposa 
prá morar no brejo.



www.tec�l.com.br - 0800 11 6964
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SE MANTENHA ATUALIZADO
DE FORMA PRÁTICA E RÁPIDA.
NOVO SITE DE TREINAMENTO TECFIL.
TREINAMENTOS ON-LINE SOBRE A TROCA DOS FILTROS DOS VEÍCULOS.

   TENHA ACESSO A AULAS CLARAS E CONTEÚDOS COMPLETOS SEM PAGAR NADA. PARTICIPE!
   AO REALIZAR OS TREINAMENTOS VOCÊ RECEBERÁ UM CERTIFICADO CONCEDIDO PELA TECFIL.

www.treinamentotecfil.com.br

CENTRO DE TREINAMENTO AUTOMOTIVO

CENTRO DE TREINAMENTO AUTOMOTIVO

CENTRO DE TREINAMENTO AUTOMOTIVO




