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Que volta que deu o mundo. Que coisa mais além de tudo que qualquer um
podia imaginar. Uma ameaça invisível, um vírus, trancou todo mundo em casa.
Literalmente: todas as pessoas do mundo estão dentro de casa, ou pelo menos,
deveriam estar, essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde.
Nestes tempos difíceis, a capacidade do setor de transportes para fornecer
bens vitais, incluindo suprimentos médicos e alimentos, está sendo fundamental para combater esta pandemia. O coronavírus está acontecendo no Brasil e os
transportadores são essenciais para preservar a vida dos brasileiros.
Mais uma vez, a exemplo da greve dos caminhoneiros que aconteceu em
2018, está mais do que claro a importância dos transportes de cargas no Brasil
e no mundo. Você, transportador, é essencial para a sobrevivência da sociedade. Simples assim. Olha que “responsa”!
E neste momento, com o risco da contaminação de um vírus arrebatador, o
transporte de cargas não pode parar. Você tem que sair da sua casa, enquanto
todas as recomendações orientam para o contrário, para ficar em casa.
Sempre temos dois lados da moeda. Quantos comércios estão sendo obrigados a fechar as portas, ou pelo menos tiveram que fazer isso durante a quarentena, e deixando de lucrar? E o transporte, mesmo com todos os riscos,
está conseguindo manter os seus caminhões na rua, ajudando as pessoas e ao
próprio segmento.
O importante é se cuidar. Mas se cuidar muito. Lavar bem as mãos, manter
distância das pessoas, desinfectar tudo que tem contato com o mundo exterior.
Aquilo tudo que a gente está cansado de escutar nos noticiários de TV.
E por favor, não acredite no que chega pelo Whatsapp ou Facebook, rede social não é veículo de comunicação. Redes sociais são para nos comunicarmos com
nossa família e amigos, e são maravilhosas para isso. Para notícias e informações
sérias, acredite nos profissionais do jornalismo, que também estão se arriscando
para trazer o melhor da informação para nós, direto de fontes especialistas.
Uma coisa que mais uma vez estamos aprendendo, com certeza, é como ser
mais solidário. E a solidariedade do brasileiro não existe em lugar nenhum. Nosso povo é maravilhoso na hora de se ajudar em
momentos difíceis. Vamos pensar que podemos
nos ajudar sempre. E tudo isso vai passar.
É isso pessoal, nós continuamos fazendo a
nossa Revista, como veículo de informação especializado em transportes urbanos de carga,
nosso portal na internet está sendo atualizado
diariamente, e temos mais essa edição para
você, cheia de novidades. Espero que aproveite.
Obrigada, grande beijo e se cuidem!

Carol Vilanova
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34 VUC pelo mundo
A Honda tem sua picape para competir no vasto
mercado dos EUA, é a Ridgeline, que apesar do visual
convencional é cheia de tecnologia
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Notícias
Parceria na terra e no ar
As empresas Uber e Hyundai anunciaram uma parceria
para o desenvolvimento do Uber Air, que fará parte no futuro de uma rede de compartilhamento de viagens aéreas, com
um novo conceito de aeronave em escala completa, dentro da
plataforma Uber Elevate.
Com a parceria, a Hyundai produzirá e implantará os veículos aéreos, enquanto a Uber fornecerá serviços de suporte ao
espaço aéreo, conexões para transporte terrestre e interfaces
com os usuários por meio de uma rede de compartilhamento
de viagem aérea.
Ambas as partes estão colaborando nos conceitos de infraestrutura para apoiar a decolagem e o pouso desta nova classe de veículos. Para este anúncio, a Hyundai e o Uber Elevate
desenvolveram o modelo PAV (Personal Air Vehicle), S-A1, que
utiliza processos de projetos inovadores para otimizar aeronaves elétricas de decolagem e pouso verticais (eVTOL) para fins
de compartilhamento de viagens aéreas.

Missão cumprida

A Fiat se despediu em janeiro de um de seus modelos
mais icônicos, a station wagon Weekend, que deixou a
linha de montagem do Polo Automotivo Fiat, em Betim (MG) depois de 23 anos. Derivada do Palio, a perua
vendeu neste período 530 mil unidades e contava com
versões mais básicas, a aventureira Adventure e uma
versão 100% elétrica.
A perua Weekend continuou a ser produzida mesmo
depois que o Palio saiu de linha, trazendo como principais diferenças a suspensão traseira, entre-eixos seis
centímetros maior no modelo familiar e o porta-malas
que acomodava 460 litros.
De acordo com a Fiat, as peruas perderam esse espaço no mercado com a mudança da preferência do
cliente pelos utilitários esportivos (SUVs), crescente nos
últimos anos.

Quase centenária
Pronta para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, a
General Motors completa 95 anos de atividades no Brasil.
Com um portfólio sendo renovado, a companhia tem na
tecnologia, sustentabilidade e conectividade seus principais
pilares, e está em vias de anunciar o primeiro SUV compacto
da marca totalmente produzido no Brasil, com previsão de
chegada no final do ano.
São três complexos industriais de produção de veículos,
motores e componentes: São Caetano do Sul (SP), São José
dos Campos (SP) e Gravataí (RS). Conta ainda com unidades
em Mogi das Cruzes (produção de componentes estampados e peças), Sorocaba (centro logístico) e Indaiatuba (campo de provas), todas no Estado de São Paulo, além de um
Centro Tecnológico, em São Caetano do Sul (SP). A GM também tem em Joinville (SC) linhas industriais de onde saem
8
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motores e cabeçotes de alumínio. Em 2020, a fábrica da
GM em São Caetano do Sul completa 90 anos de atividades
totalmente renovada.
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Notícias
Início de produção
de VUC elétrico

A fábrica da Mercedes-Benz em Dusseldorf, na Alemanha, celebrou o início de produção da eSprinter num evento
especial que contou com a participação de colaboradores e
convidados de honra.
Principal linha de montagem de Sprinter no mundo inteiro, Dusseldorf começou no segmento de vans em 1962,
e passou por evoluções constantes, até chegar na produção
da eSprinter totalmente elétrica, um veículo que marca uma
nova era tanto para a fábrica quando para a própria Mercedes-Benz. Em toda sua trajetória 4,6 milhões de vans foram
fabricadas lá.
A Mercedes-Benz Vans aposta na sustentabilidade não
apenas dos produtos que eletrifica e otimiza de forma consistente, mas também da própria fabricação. O objetivo é alcançar uma produção neutra de CO2 até 2022.
A eSprinter chega como uma opção que cobre diversas
aplicações na mobilidade urbana. O modelo oferecido inicialmente é um furgão de teto alto e PBT – peso bruto total
de 3.500 kg. O volume máximo de carga é de 10,5 m3, o
mesmo da Sprinter com motor de combustão. A propulsão
elétrica na eSprinter aciona as rodas dianteiras com uma potência de 85 kW e um torque máximo de até 300 Nm.

Teste de mais de 150
mil km apenas com
eletricidade
O cavalo mecânico 4×2 DAF CF Electric acaba de marcar a
distância de 150 mil km rodados movido apenas à eletricidade. Segundo a fabricante, a distância equivale a quase quatro
voltas ao redor do mundo e serviu como laboratório para
montadora no segmento de veículos eletrificados.
A aplicação tem sido feita por diversos clientes para o
transporte de alimentos e contêineres, por exemplo, e os ajuda a sentir na prática como é a utilização de um caminhão
elétrico no dia a dia. Nas primeiras semanas, usaram apenas
uma parte limitada dos 100 quilômetros de alcance do CF
Electric. Agora, alguns operadores de transporte já dirigem
cerca de 250 quilômetros por dia.
Os testes são feitos na Europa, onde a DAF acredita que
cada vez mais cidades pretendem permitir apenas veículos
livres de emissões, e quase totalmente silenciosos em seus
centros urbanos. Depois de mais de uma no de experiencia e
inúmeras evoluções, a DAF pode comercializar o CF Electric
em número limitado na Holanda, Bélgica e na Renânia do
Norte-Vestfália, na Alemanha, podendo expandir.

ERRATA: Homenagem pelos 40 anos
Na edição 23, publicamos uma notícia sobre a homenagem que a ZF fez em comemoração aos 40 anos
completados pela empresa Gardinotec. No texto, ficou
faltando a palavra “homenagem”, por um erro de digitação do autor, o que acarretou o entendimento errôneo da mensagem. Pedimos desculpas pelo ocorrido.
A notícia correta é a seguinte: A ZF do Brasil fez uma

10
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homenagem à Gardinotec, empresa atuante no ramo
de veículos médios e pesados, em comemoração aos
40 anos de história completados recentemente. A Gardinotec nasceu em 1979 e tem forte atuação no mercado de peças e serviços no Brasil. A empresa conquistou ao longo dos anos certificados importantes como
ISO 9001:2015.

De olho na saúde

Coronavírus:
uma ameaça também
no transporte

A

pesar de estarmos todos atentos e ligados nas
notícias sobre o novo Coronavirus nas TVS, rádios e internets, como veículo de comunicação
especializado em transporte e motoristas, temos que alertar nosso público sobre esse perigo que está tão eminente
e cada vez mais próximo. Mas a pergunta ao motorista é:
você pode parar? Pois é, no final do dia, o transportador
não pode parar.
É o transportador que leva para os supermercados os
alimentos que chegam às mesas das famílias, é ele que
distribui os remédios para as farmácias, que dirige por aí
equipamentos hospitalares e até pacientes nas ambulâncias etc. Muitos transportadores não podem parar, é verdade, não podem ficar em casa, como é recomendado.
Sabemos que quem puder ficar em casa, é a melhor
opção, é o que orienta as autoridades da saúde. Nós, da
equipe de redação da Revista Frete Urbano, estamos trabalhando de casa, no estilo Home Office, e nos comunicamos por telefone e mensagens, porque é viável para nós.
Quem não tem esse privilégio e tem que correr o risco,
deve se proteger muito mais.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(OMS), o novo coronavírus se espalha principalmente pelo
contato com uma pessoa infectada através de gotículas
respiratórias geradas pela tosse ou espirro, que podem ser
inaladas ou contaminar as mãos e as superfícies.
No site da Anvisa, há uma série de informações que
são confiáveis, e foi lá que buscamos as recomendações
que passamos nesta coluna.
Ainda no site da Anvisa, as recomendações em caso de
sintomas são: Tem uma gripe leve? Aguarde em casa. Tem
febre e tosse? Procure um posto de saúde. Está com falta
de ar? Vá à emergência do hospital mais próximo.
Para o transportador que vai trabalhar o dia todo dentro do veículo, não use o ar-condicionado, quanto mais
arejado estiver o local, melhor. Antes de sair de casa, faça
uma boa higienização nas superfícies do interior do veícu-

Para evitar a transmissão do novo coronavírus é importante adotar medidas de precaução, como:
- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos
20 segundos, principalmente antes de ingerir alimentos ou após utilizar transporte público e visitar locais com grande fluxo de pessoas
(mercados, shoppings, cinemas, teatros, aeroportos e rodoviárias).
Se não tiver água e sabão, use álcool em gel a 70%.
- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos,
copos e garrafas, com outras pessoas.
- Evitar tocar as mucosas dos olhos, nariz e boca sem que as mãos
estejam limpas.
- Proteger a boca e o nariz com um lenço de papel (descartar logo
após o uso) ou com o braço (e não as mãos) ao tossir ou espirrar.
- Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença (febre, tosse, dificuldade em respirar).

lo e na maçaneta com álcool, e refaça a operação algumas
vezes ao dia.
Evite cumprimentar as pessoas e mantenha distância
de um metro para cada lado quando estiver tratando com
alguém. De novo, se puder tirar umas férias, fique em casa.
E a última recomendação: busque as informações sobre o coronavirus em veículos de comunicação fidedignos,
canais de TV, rádios, jornais e revistas e até mesmo sites de
notícias sérios. Esses profissionais são especializados em
trazer a todos nós informações que vêm de fontes seguras
e confiáveis. Conversas e áudios de Whatsapp compartilhados em grupos de amigos e família não são seguros, na
grande maioria vezes são Fake News. Pense nisso, duvide
e não repasse.
Mais informações, acesse:
Ministério Saúde: https://saude.gov.br/saude-de-a-z/
novocoronavirus
Anvisa: http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
REVISTA FRETE URBANO
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Evento

Frete a frete:
um encontro com
motoristas de VUCs

Q

ue os VUCs estão por todos os lugares na
cidade, isso já está mais do que sacramentado. Um segmento que mudou a distribuição
nos grandes centros urbanos, já que é constituído por uma série de veículos que fazem o abastecimento de insumos de maneira mais agilizada, além
de estacionar com mais facilidade, ter acesso restrito
na maioria das áreas e ser mais rápidos para carregar
e descarregar.
O segmento de veículos urbanos de carga engloba desde os comerciais leves, como picapes, furgões
e furgões pequenos, até os caminhões de pequeno
porte. São modelos que em sua maioria podem ser dirigidos com CNH categoria B e tem preço acessível na
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aquisição, tornando seu uso bastante rentável para o
transportador.
Outro ponto importante do segmento de VUCs é
que os veículos são usados tanto por transportadoras e motoristas autônomos, que fazem puramente
distribuição, quanto por pequenos empreendedores,
que precisam fazer entregas ou coletar produtos para
o funcionamento do seu negócio.
Mas se tem uma coisa em comum entre todos
esses profissionais é a vontade de trabalhar, não importa o horário ou a condição. Eles estão sempre em
busca de novos fretes e novos desafios, prontos para
encarar os obstáculos do trânsito e da rotina de estar
atrás de um volante durante todo o dia.

Evento
Nós, da Revista Frete Urbano, nos dedicamos todos os meses, porque não dizer todos os dias, para
trazer informações específicas para esse público, para
que de alguma maneira a sua vida fique mais facilitada informada e desestressada. É difícil, sim, é muito
difícil, mas assim como os nossos parceiros profissionais, não desistimos nunca.
E para estar mais perto de nossos leitores, realizamos no final de dezembro o “Encontro Frete a Frete”,
um evento que teve como palco o pátio da CEAGESP
(Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de
São Paulo), localizado no bairro da Vila Leopoldina,
em São Paulo.
Durante o dia, a equipe da Revista Frete Urbano
fez distribuição de revistas e conversou com motoristas de diversos setores, muitos funcionários de
grandes empresas outros motoristas autônomos que
estavam carregando seus veículos para mais um dia
de trabalho.

REVISTA FRETE URBANO
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Evento
App Frete Urbano
Aproveitamos a realização deste encontro para informar os motoristas sobre a atuação da revista e estreitar nosso relacionamento com eles, formando um
vínculo mais forte e mostrando nossa preocupação
em sempre trabalhar nossas matérias para servi-los e
informá-los.
Além disso, fizemos o lançamento de uma nova
ferramenta para os transportadores: o aplicativo Frete Urbano. A função dessa plataforma é promover
o encontro entre motoristas de veículos urbanos de
carga e empresas ou consumidores que querem levar
sua carga de um lugar para outro em todo Brasil.
Durante no Ceagesp, estivemos conversando com
motoristas potenciais usuários do sistema para que
o seu objetivo é facilitar a operação de fretes por
meio de uma tecnologia segura e ágil, aprimorando o
processo de logística. O usuário pode escolher entre
acessar a plataforma pela internet do seu computador ou pelos aplicativos para iOS e Android em seu
tablet ou smartphone.
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O aplicativo permite que tanto motoristas e empresas ou clientes se cadastrem no site, onde empresas apresentam sua carga e pode encontrar motoristas confiáveis para transportar seu frete. O motorista,
por sua vez, se inscreve no site de maneira gratuita,
informa os dados do seu veículo e busca a carga que
mais lhe convém, de acordo com o seu tipo de veículo
e local onde atua.
A partir daí, o motorista consegue visualizar os
fretes ao redor de sua região por meio do mapa e faz
o contato com a empresa cadastrada e trata diretamente com ela, combinando preços, prazos e condições de pagamento, sem interferência da plataforma.
Finalizando, o motorista realiza o carregamento com
agilidade e praticidade.
Esse certamente foi o primeiro de muitos Encontros Frete a Frete e os idealizadores do evento garantem que serão realizados em lugares diferenciados
para que todos os motoristas de VUCS possam participar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho da
Revista Frete Urbano.

Economia

O que esperávamos da
economia para 2020

I

Iniciamos o terceiro ano consecutivo em que as insti-

No Brasil, as bolsas apresentam fortes quedas, com per-

tuições financeiras projetavam otimismo em relação à

das de mais de 15% somente na última semana, e o dólar

economia brasileira, com crescimento do PIB (Produto

rompeu a barreira dos R$5,00.

Interno Bruto) de cerca de 2,5%. Nos anos anteriores,

Com estados decretando toque de recolher e fechando fron-

também houve projeção de crescimento, que não acontece-

teiras, a economia que era esperança, agora causa grande te-

ram como o esperado.

mor, pois o desemprego deve aumentar e o número de empre-

O país começava a demonstrar confiança em que a eco-

sas que devem se tornar inadimplentes é algo sem precedentes.

nomia real voltaria a crescer e a retomada do crescimento,
que durante os últimos cinco anos foi o grande mal que
afligiu o Brasil, finalmente seria revertida.
Mas o otimismo durou pouco, o que ninguém esperava,

O governo já tomou algumas medidas para
tentar mitigar a crise

uma pandemia do coronavírus derrubou todas as expecta-

Na segunda-feira (16), o Conselho Monetário Nacional

tivas mundiais, e agora o mundo tenta entender uma nova

do Banco Central – aprovou medidas para facilitar a rene-

realidade, e procura soluções para que os países não entrem

gociação de empréstimos de famílias e empresas. A deci-

em colapso financeiro.

são deve beneficiar aquelas pessoas e firmas que não são
inadimplentes e apresentam capacidade financeira boa. Ao
todo, um montante de R$ 3,2 trilhões em crédito pode ser
renegociado.
Ao mesmo tempo, o Banco Central expandiu a capacidade dos bancos para manter o fluxo de crédito e renegociar
dívidas. A expectativa é que a capacidade de concessão de
crédito do sistema financeiro brasileiro aumente em R$ 637
bilhões com a medida.

Alberto Savioli,
economista com
pós graduação em
gestão pela USP

Por fim, o Banco Central do Brasil reduziu a taxa básica
de juros para 3,75%, a mais baixa desde 1999. A hora não é
de desespero, mas de refletirmos como será o mundo daqui
para frente, pois teremos que refazer a economia e principalmente nossos hábitos.

REVISTA FRETE URBANO
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Frete a frete

O João Paulo Moreira dos Santos tem 38 anos
e há sete trabalha como motorista. Ele atualmente
atua na Cléber Flores, uma floricultura localizada
em Santos (SP). Ele dirige uma Sprinter 2019 que
pertence a empresa e diz gostar bastante do que
faz. Antenado, o João Paulo acompanha o mercado de VUCs e, apesar de estar bastante satisfeito
com o veículo que dirige, acha que uma Iveco Daily talvez fosse uma opção melhor. “A Iveco aguenta mais peso”, diz o motorista.
Apesar de ser de São Paulo, encontramos o Edson
Venâncio, de 37 anos, fazendo entregas em Peruíbe,
que fica no litoral sul de São Paulo. O Edson trabalha
como motorista desde os 19 anos e há dez anos ele
dirige o veículo próprio. Atualmente ele usa uma Iveco ano 2015 para fazer transporte de cargas fracionadas, mas também já dirigiu caminhões. Para adquirir o seu veículo e ser seu próprio chefe, o motorista
usou o dinheiro de uma rescisão após sair da empresa de onde trabalhava. Edson está bastante contente
com a profissão que escolheu. “A melhor parte é estar
sempre em movimento, viajando”, explica.

O Alex Holanda, de 42 anos, é de São José dos Campos e há mais de dez anos trabalha como motorista. Experiente, ele já dirigiu caminhões e vans de passageiros.
Atualmente ele faz transportes para a Transporta Marbella, entregando sempre nas farmácias Farmaconde.
Ele dirige uma Renault Master 2020. Orgulhoso de sua
mais recente aquisição, ele explica que começou a atuar
com o próprio veículo em 2015, dirigindo uma Renault
Master baú. Quando perguntamos o que ele mais gosta
na profissão, ele logo abriu um sorriso e nos disse que
gosta de tudo, mas a parte favorita era de cada dia estar
em um lugar diferente.
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TA
A marca TA unificou as suas operações de transporte rodoviário, aéreo e armazenagem. Com essa nova
configuração, três empresas foram reunidas: Transportadora Americana, TA Logística e TA Express, todas
sob a marca TA. Segundo a companhia, ao integrar a
expertise de cada unidade, passa a atuar como uma
única empresa, otimiza recursos e amplia a oferta de
serviços, com maior eficiência, inteligência tributária e
capacidade de flexibilizar soluções para os mais diversos
setores. A empresa oferece serviços de logística, encomendas expressas e transporte de cargas. Para os serviços de transporte e entregas, a empresa conta com uma

frota de mais de 1250
veículos leves, médios
e pesados. A frota de
VUCs é composta de
própria e agregada.
Na sua frota própria,
a empresa conta com
dez veículos MB 710
Plus. “Esses veículos
foram escolhidos por
sua capacidade de carga, durabilidade mecânica, facilidade em peças de reposição e mão de obra para reparos, valor de
aquisição”, afirma José Claudio Seregatt, engenheiro de
manutenção da TA. Os serviços mais utilizados por essa
frota são a coleta e entrega de carga geral fracionada a
granel. Mas a frota de VUCs atual deve ter mudanças.
“Com as rígidas legislações sobre a restrição de trânsito
nos grandes centros metropolitanos, esta frota deverá
ser substituída por frota mais leve”, explica Seregatt.

O Pablo Ramon, de 25 anos, começou há trabalhar como
motorista há pouco tempo, só seis meses. Apesar disso, ele
está bastante contente com o novo trabalho. O Pablo explica
que trabalhava em construção civil e que, como sempre quis
trabalhar como motorista, quando conseguiu uma oportunidade, a agarrou a chance com unhas e dentes. Ele trabalha
para a empresa Vita Hortifruti e dirige uma Hyundai HR, ano
2013. Para o Pablo, o serviço não tem cara de trabalho e sim
de lazer. “Trabalhar na rua é muito bom, o trabalho vira um
passeio”, conta empolgado. Quando perguntamos se ele tinha
vontade de trabalhar por conta própria, o motorista responde
que não. “É melhor trabalhar para empresa”, finaliza.
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Transporte

VW Delivery Express DLX:
distribuição em grandes
centros em qualquer situação
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E

m momentos difíceis, como o que estamos
vivendo agora, o VW Delivery Express,
também conhecido como DLX, tem uma
função social de extrema importância,
afinal, são veículos como eles que fazem a
distribuição nos grandes centros.
Eles fazem o transporte nas cidades e são responsáveis em levar mercadorias e alimentos aos
supermercados, abastecer de remédios as farmácias e transportar todos os tipos de equipamentos médicos e insumos necessários para que
nossa saúde seja preservada. Além disso, podem
circular onde caminhões maiores não conseguem
chegar.
O VW Delivery Express DLX tem dimensões reduzidas que facilitam a circulação em vias estreitas, são veículos comerciais leves e podem fazer
manobras em locais com tráfego intenso e têm
melhor acesso a estacionamentos, garagens e
docas.
O melhor de tudo é que um VUC, que em são
Paulo é determinado por suas dimensões de até
7,20 m de comprimento e 6,30m em outras cidades do Brasil, consegue carregar muito mais do
que um utilitário tipo furgão e ainda pode realizar a distribuição em horários e locais restritos
para veículos maiores.
Se tudo isso é vantagem para o transportador,
imagina combinar com a possibilidade de dirigir
com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

categoria B, a mesma que motoristas usam para
guiar veículos de passeio.
Com o crescimento do e-commerce, veículos
urbanos de carga como o VW Delivery Express
DLX se destacam no mercado, já que podem circular sem restrição, respeitando apenas o rodízio
municipal e são fáceis de manobrar e estacionar
nas cidades.

Robustez de caminhão
O Volkswagen Delivery sempre foi um modelo
muito utilizado no transporte urbano de cargas,
a versão 8.150, por exemplo, foi uma das mais
vendidas do segmento. Em 2017 tudo mudou no
Delivery, mais moderno e atrativo por fora, mais
seguro e confortável por dentro, assim, o que a
Volkswagen entregou para o motorista foi um
veículo totalmente novo de para-choque a para-choque.
O Delivery Express DLX apresenta características técnicas que garantem toda a robustez necessária para sua aplicação, seja por sua suspensão
independente na dianteira ou mesmo por seu
conjunto de suspensão parabólicas na traseira,
robustez reconhecida nos produtos VWCO. Seu
PBT (Peso Bruto Total) homologado é de 3.500 kg.
Além disso, o rodado na traseira é simples, o que
traz o benefício da cobrança de pedágio no mesmo valor de um carro.
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Conforto de automóvel
A linha Delivery depois de ter sido projetada como um
veículo totalmente novo em 2017, ganhou até mesmo na
aparência um certo “look” dos automóveis da marca. Naturalmente que a genética é a mesma, afinal são da mesma família. Mas internamente é que dá para sentir com intensidade o conforto de automóvel que este caminhão leve entrega.
A cabine funcional possui coluna de direção ajustável
e bancos com regulagens. Tem mais de 15 porta-objetos
e inclusive o encosto do assento do meio se transforma
numa mesinha de escritório ou apoio para uma refeição
rápida, o que pode ser de grande valia para o motorista
no seu dia a dia.
Mais uma ajudinha que combina conforto e segurança é o computador de bordo, com acesso pelo painel de
instrumentos num display de alta qualidade que oferece
diversos parâmetros do caminhão em tempo real.
Além disso, um novo sistema de freios coloca a segurança do Delivery Express DLX em primeiro lugar. Equipado com discos de freio combinados com ABS e distribuição eletrônica de frenagem. Completa o pacote de
segurança, airbag para o motorista e os dois passageiros
associado a cintos de três pontos com pré-tensionadores.
E se no conforto o Delivery Express DLX se parece com
um automóvel, no preço não fica atrás. Em relação a uma
picape, por exemplo, dependendo da versão, pode até
ser mais barato, o ideal é consultar o preço na rede de
concessionárias.

Performance e dirigibilidade
Se o conforto deixa o Delivery Express DLX parecido
com um automóvel, o trem de força o coloca de novo na
categoria de caminhão. O que se deve ao motor Cummins ISF de 2,8 litros com tecnologia EGR, que dispensa
o uso do Arla 32. Dessa maneira, entrega 150 cv e oferece um torque máximo de 360 Nm numa ampla faixa
de rotações. A transmissão é manual de seis marchas,
muito fácil de operar. Na prática o DLX é ágil nas retomadas e confortável no anda e para das cidades, ideal para
operações de transporte de carga do dia a dia, podendo
trafegar em áreas onde a circulação é restrita a veículos
maiores.

Operacionalidade de caminhão
Aí o VW Delivery Express DLX entra com força total,
já que com suas vantagens de veículo urbano de carga,
pode ser equipado com diversos tipos de implementos. O
cliente pode escolher entre baú, carga seca, plataforma
auto-socorro (guincho) entre todas as outras aplicações.
Ou seja, o que o negócio do cliente mandar, e tudo isso
com carteira B.
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Pneus

Cuidados em dias de calor

P

rincipais itens de segurança do veículo, os pneus
são construídos para durar milhares de quilômetros, contanto que sejam mantidos em perfeito estado de uso. Desgaste natural existe, mas algumas dicas são
essenciais para prolongar a vida desses compostos, incluindo
a maneira de dirigir do motorista, aliás, podemos dizer que
isso é o mais importante.
Tendo a tecnologia como ingrediente secreto, a produção
de um pneu se faz com uma mistura de mais de 30 tipos
diferentes de borracha, enchimentos etc. Por dentro, temos
elementos têxteis, talões, cintas de aço e outros componentes. Coloca-se tudo numa máquina gigante e tecnologia faz
a sua parte. Depois de vulcanizado de passar por inúmeras
inspeções de qualidade, o pneu está pronto.
De acordo com a Goodyear, embora os pneus estejam
preparados para suportar diferenças de temperatura, alguns
cuidados contribuem para melhorar sua performance e sua
durabilidade. O pneu é o único ponto de contato do veículo
com o solo e, neste processo, há uma grande transferência
de calor.
Em dias quentes de verão, essa troca é ainda mais intensa, por isso a fabricante explica que a primeira dica é fazer a
calibragem com os pneus frios, de modo que a diferença de
pressão interna seja a menor possível. Confira as recomendações para os pneus em dias de muito calor:

Calibragem e Pressão: a pressão de ar é um dos fatores críticos que afetam o desgaste do pneu e, consequentemente, sua vida útil. Portanto, o motorista deve calibrá-los
constantemente de acordo com o indicado no manual do
proprietário ou nas etiquetas estrategicamente colocadas nas

laterais das portas ou tampa de abastecimento do tanque de
combustível.

Estepe: muitas vezes esquecido, é fundamental para que
você não fique no meio da estrada. Nunca se esqueça de
conferir a calibragem e as condições gerais do estepe, assim
como a presença de chave de roda, triângulo e até mesmo
um pano para limpar as mãos se necessário. Lembre-se: o fato
de nunca ter usado este pneu não significa que ele esteja em
boas condições de uso!
Alinhamento e balanceamento do veículo:
além de obter melhor manobrabilidade em retas e curvas,
evitando que o carro desvie ou puxe para os lados durante a
frenagem, o alinhamento permite que haja desgaste regular
dos pneus e ainda melhora eficiência de rolamento, garantindo economia de combustível.

Rodízio de pneus: o rodízio de pneus serve para compensar a diferença em desgaste, permitindo aumento de quilometragem e eficiência, proporcionando boa estabilidade,
especialmente em curvas e freadas. O rodízio deve ser feito a
cada 5.000 quilômetros, ou antes, caso você perceba desgaste irregular nos pneus.
Condições dos pneus: quando os pneus atingem profundidade de sulco inferior a 1,6 mm, devem ser substituídos.
Para ver se chegaram a esse ponto, existem indicadores nos
sulcos dos pneus, identificados por um triângulo na lateral.
* Fonte: Goodyear
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Como montar uma
microempresa de VUCs
Texto: Carol Vilanova | Fotos: divulgação

Muitas vantagens rodeiam os microempresários que partem para o transporte urbano de
cargas, que permite um leque de produtos para distribuição, a liberdade de horários e
localização além do uso da CNH B, em muitos casos

Q

uando perguntamos aos transportadores de VUCs
quais as maiores vantagens desse tipo de serviço,
a liberdade de ser autônomo é a mais citada. Em
seguida, vem a possibilidade de rodar nos grandes
centros urbanos sem restrição e a não necessidade da carteira
de habilitação profissional – pelo menos na maioria dos casos.
O regulamento do VUC (Veículo Urbano de Carga) para
rodar livremente mesmo em áreas restritas, pelo menos na
cidade de São Paulo, determina um veículo com a capacidade média de carga de até 3,50 toneladas e comprimento
máximo de 7,20m.
Além disso, a partir de 2018, o prefeito da cidade, Bruno
Covas, fez a inclusão do VUC nas exceções do rodízio municipal que limitam a circulação de veículos de acordo com o
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final da placa, ou seja, o transportador pode operar todos os
dias sem ficar preso em horários.
Somando as vantagens da profissão, o serviço de transporte urbano permite a operação de pequenas cargas e fretes, que podem ser alocados em utilitários pequenos, como
uma picape ou um furgão, e em caminhões leves – esses sim
exigem CNH categoria C.
Em se tratando de uma empresa de transportes, o negócio funciona, na maioria das vezes, com cargas fracionadas
para fazer distribuição de insumos na cidade, serviços de
mudanças, entregas de e-commerce etc. Ou seja, uma prestação de serviço que pode ser utilizada para o transporte de
mercadorias variadas, sendo ou não de produtos perecíveis
ou de grande valor agregado.

Empreendedorismo
Porém, outra vertente é muito comum no mundo dos
VUCs, o pequeno empreendedor, aquele que tem uma loja
de jardinagem, material de construção ou de móveis, ou até
mesmo uma casa de bolos, que precisa de um veículo para
fazer a sua entrega.

Formalidades
Como mostramos na matéria seguinte, para realizar operações de transporte de cargas irrestritas na cidade de São
Paulo, o caminhão leve do tipo VUC precisa ter a Autorização Especial de Trânsito para Caminhões (AETC) que é emitida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
após vistoria técnica que afere as medidas regulamentadas.
Isto significa que se no documento do veículo a descrição for “caminhao” a autorização se faz necessária. Por outro lado, a descrição for caminhonete, é possível rodar nas
áreas restritas sem esse documento.
Picapes pequenas e médias

Não necessitam

Picapes grandes

Não necessitam

Furgões pequenos

Não necessitam

Furgões grandes

Não necessitam

Chassi cabine

Não necessitam

Caminhonetas pequenas

Não necessitam

Caminhões leves

Necessitam

Outro ponto para se atentar é a necessidade da placa
vermelha. Como funciona? Se você é empreendedor e faz
entregas de suas próprias mercadorias, não é necessário ter
placa vermelha. Porém, se você faz entregas para outras empresas, ou seja, presta serviços e gera nota fiscal desse transporte, a placa vermelha é necessária.

Oportunidades
O mercado de transporte de pequenas cargas é
muito amplo, sendo operado dentro do município ou em
cidades vizinhas. Grandes viagens são feitas geralmente
por carretas maiores que carregam mais para ganhar
na rentabilidade. Agilidade, facilidade para dirigir e
estacionar são características desejadas para negócios que
transportam em centros urbanos, e são oferecidos num
VUC. Vale lembrar que cargas grandes não podem circular
nas cidades.
REVISTA FRETE URBANO
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É um segmento que cresce nos últimos anos e muito
desse crescimento se deve por conta do e-commerce, que
distribui mercadorias adquiridas pela internet, geralmente
pouco volumosas e mais leves. Outro fator que mexeu com
o setor de VUCs foi o desemprego formal, ocorrido nos últimos anos, já que muitas pessoas demitidas, usaram o dinheiro da rescisão para adquirir um veículo urbano de carga
e partir para um negócio solo.
Por ser um mercado em expansão, o que vai assegurar o
sucesso do novo empreendedor é o seu comprometimento
qualidade dos serviços prestados e os diferenciais oferecidos
aos seus clientes.
Sempre bom lembra que os clientes interessados em serviços oferecidos por uma transportadora de pequenas cargas almejam não só rapidez e pontualidade nas entregas,
mas acima de tudo segurança e confiabilidade;

tico ajuda a evitar gastos desnecessários.
Todo começo requer investimento em burocracia, por
isso, veja se precisa de alvará de funcionamento e de licença sanitária. É bom também solicitar o Registro Nacional de
Transportes Rodoviários, conforme a Lei 11.442 e a Resolução 4.799 de 27 de julho de 2015.
Se começar apenas com um veículo, vai precisar de uma
equipe com motorista e ajudante, ou seja, pode legalizar a
empresa como MEI – Microempreendedor Individual. Se o
faturamento bruto crescer acima do limite anual de R$ 81
mil ou se forem contratados mais funcionários, você deve
transformar sua empresa numa ME (Microempresa).
Tenha uma oficina mecânica de confiança para terceirizar os serviços manutenção preventiva e reparo dos seus
veículos. Manter suas ferramentas de trabalho em ordem vai
baratear o seu custo de operação.

Liberdade dentro da lei

Ferramentas de trabalho

Taí um benefício para muita gente que começa no negócio de transporte de cargas: não precisar preocupar-se com a
localização de seu escritório. Isso acontece porque geralmente
os serviços são contratados via telefone, internet e Whatsapp.
Porém, se o negócio crescer e o empresário resolver investir em mais de um veículo, aí sim, o aspecto localização
passa a ser importante, pois vai precisar de um escritório
para receber clientes e de um espaço para estacionar os veículos com segurança.
É sempre bom elaborar um plano de negócios, mesmo
que pequeno, ponderar investimentos e potenciais concorrentes. Verificar o mercado, em termos gerais é sempre um
bom começo, além disso especificar um planejamento logís-

Em primeiro lugar, para conseguir montar um negócio
de transporte de cargas dentro da cidade, é preciso investir
no veículo para a realização do serviço. Transportar pequenas cargas exige a aquisição de um furgão, uma picape ou
um caminhão de pequeno porte, dependendo de quais serviços vai oferecer.
Se vai começar trabalhando sem um escritório, o celular
tipo smartphone é o próximo instrumento necessário para
investimento, já que é fundamental para o contato com os
clientes, mesmo se estiver em trânsito. Não se esqueça que
falar no celular dirigindo prevê multa e retenção da CNH,
então, tenha um veículo com bluetooth para falar sem tirar
as mãos do volante.
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Segurança em primeiro lugar, então investir em um sistema de monitoramento e rastreamento é ideal para prevenir
acidentes e evita roubos. Estes sistemas conseguem acessar
as rotas de transporte de um ou mais veículos registrados
na frota em tempo real, coletando informações importantes
para a gestão, que ajudam inclusive no custo operacional
da empresa.
No caso de montar um escritório, o investimento é um
pouco maior, e inclui área para estacionamento de acordo
com o número de veículos e alguns móveis como mesas,
cadeiras, armários, computadores e impressoras.
O empresário do ramo de transportes de cargas, mesmo
de pequenas frotas, tem que ter capacidade de organização,
negociação e comunicação. Uma ampla visão dos processos
também é essencial para conseguir a redução de custos, fazer serviços de qualidade e mantem os prazos adequados.

Divulgue e seja visto
Quem não é visto, não é lembrado. Essa primícia serve
para todos os negócios, e para o de transportes de cargas
também. Portanto, anuncie seus produtos e serviços em catálogos de transportadores, além de sites especializados e
outros veículos de divulgação.
É importante se afiliar em uma plataforma online que faz
a conexão de clientes (embarcadores) e motoristas, como o
site e aplicativo freteurbano.com.br, para fazer corações
de fretes. O Frete Urbano também é especializado em cruzar
as informações fornecidas pelos motoristas cadastrados com
os dados das transportadoras que oferecem a carga.

O bom empreendedor de VUC é
- Focado nas necessidades dos clientes
- Ligado na qualidade na prestação do serviço e
segurança no transporte das mercadorias
- Personalizado, cuidadoso e atencioso
- Comprometido com prazos
- Conhece sobre logística
- Está ligado nas novidades e oportunidades
- Qualifica sua equipe
- Disposto e proativo
- Capaz de gerenciar problemas
- Transparente
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Cidades

Cadastramento de
VUCs em São Paulo:
tem que fazer?
Texto: Flávia Gomes | Fotos: Carol Vilanova

Q

uem não se lembra de ver aquelas carretas gigantes
cruzando a cidade de São Paulo sem a menor parcimônia? Bloqueavam o trânsito, estacionavam em lugar proibido e eliminavam muita, mas muita fumaça
tóxica, prejudicando a saúde da população da nossa cidade.
Até que chegou um dia que essa prática foi proibida.
Entraram em cenas os VUCs, os veículos urbanos de carga.
Apesar de serem mais práticos e muito utilizados para transporte de cargas dentro da cidade, até algum tempo os VUCs
também sofriam com a restrição de circulação em alguns
locais e horários da cidade de São Paulo.
Mas com a publicação do Decreto nº 56.920/2016 isso
mudou, os veículos utilitários, usados como veículos carga
urbanos podem acessar em locais restritos sem problemas e
são muito utilizados para esse tipo de entrega urbana.
Porém, para realizar operações de transporte de cargas
irrestritas na cidade de São Paulo, o caminhão leve do tipo
VUC precisa ter a Autorização Especial de Trânsito para Caminhões (AETC) que é emitida pela Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes após vistoria técnica que afere as
medidas regulamentadas.
Segundo a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), todos
veículos registrados como “Caminhão” no Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) necessitam de
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cadastro no DSV para transitar nas áreas de restrição a caminhões, desde que respeitando os horários e locais determinados na legislação. Ou seja, apenas os veículos registrados
como caminhonetas não requerem a autorização.
“O motorista deve ficar atento aos locais de circulação
permitidos e ao prazo da autorização expedida pelo DSV,
para evitar transtornos no trânsito e multas. Também é preciso consultar sempre o Sistema Unificado de Autorizações
Especiais para checar se o veículo está autorizado ou não a
circular”, explica o secretário de Mobilidade e Transportes,
Edson Caram.

Cidades
Os veículos de carga que podem transitar em zonas e
vias restritas são aqueles que não têm condições de efetuar
seus serviços em horários diferentes aos locais com restrição
ao seu trânsito, tais como os prestadores de serviços de urgência, serviço de utilidade pública, serviços públicos essenciais, casos de emergência que tratam de situações de risco,
serviços em obras e outros previstos em legislação específica
de âmbito Federal ou Estadual.
Para os VUCs e os veículos de socorro mecânico de emergência (guincho), a portaria 137/18–SMT.GAB estabelece a
necessidade de apresentação de Comprovante de Vistoria de
Caminhões – CVC para efetivação de cadastramento prévio e
da Autorização Especial de Trânsito para Caminhões – AETC.
O agendamento de vistoria só pode ser realizado após o
recebimento dos documentos obrigatórios pelo DSV. A vistoria,
que é gratuita, é feita para a emissão do Comprovante que
certifica as características dos veículos, previstas na legislação.
Para acessa o site que faz o cadastramento, busque pelo AETC.
Desde o dia 03 de junho de 2019, o agendamento de vistoria é realizado por meio do site do portal de agendamentos. Como o local da vistoria possui restrição ao trânsito de
caminhões, os veículos terão o trânsito autorizado no dia do
agendamento da Vistoria, porém, deverão ser respeitadas outras restrições. As vistorias para VUCs podem ser realizadas nas
segundas ou sextas-feiras, das 7h às 9h30 ou das 12h às 14h30
e nos sábados, das 7h às 9h30. Já os guinchos terão vistorias
feitas nas terças, quartas e quintas-feiras, das 16h30 às 19h.
Autorização Especial de Trânsito para Caminhões - AETC
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, por
meio DSV, recebe a inscrição no Cadastro de Caminhões /
Autorização Especial de Trânsito para Caminhões – AETC a
partir do site do Sistema Unificado de Autorizações Especiais. O Sistema Unificado de Autorizações Especiais – SUAE
– SMT/DSV - é o sistema de informação onde se solicita a
Autorização Especial de Trânsito para Caminhão - AETC.
Um dos primeiros passos para solicitar a Autorização
Especial de Trânsito para Caminhões – AETC, é a entrega

documentos básicos obrigatórios (previstos na Portaria nº
137/18-SMT.GAB) que poderá ser feita no DSV/AE através
do correio (Caixa Postal nº 25.998, CEP 05513-970 SP/SP) ou
pessoalmente na Rua Sumidouro, 740, Pinheiros, São Paulo-SP das 9h às 16h. Desde maio de 2019 o serviço de atendimento presencial para a entrega dos documentos obrigatórios para a obtenção de Autorização Especial de Trânsito
para Caminhões é realizado mediante agendamento.

ZMRC - Zona de Máxima Restrição de Circulação

Área do Município que concentra os principais núcleos de comércio e serviço, com restrição ao trânsito
de caminhões: - de 2ª a 6ª feira das 05h às 21h / - aos
sábados das 10h às 14h (EXCETO FERIADO)

7.200 mm

Para eventuais esclarecimentos referentes à obtenção de Autorização Especial, entrar em contato com
DSV, pelo telefone 3030-2484.
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Prêmio

Abiauto elege os
melhores veículos do ano
Texto: Carolina Vilanova | Fotos: Divulgação

A

Abiauto (Associação Brasileira de Imprensa Automotiva) realizou no final do ano a 21ª edição do
Prêmio Abiauto, tradicional evento do segmento
automotivo que elege por meio de jornalistas especializados
os veículos que se mais se destacaram durante todo ano.
O grande vencedor de 2019 foi o sedã Toyota Corolla,
que ganhou reestilização e uma nova versão híbrida e chamou atenção dos jurados pela inovação. O veículo levou o
Prêmio Carro Abiauto, que passou a ser chamado de Prêmio
Roberto Nasser, em homenagem ao jornalista e ex-colunista
da nossa revista, que faleceu no ano passado.
A cerimônia de premiação foi realizada no Bourbon Street Music Club e contou com a participação dos jornalistas
associados, personalidades da indústria automotiva e diversos convidados.
Este ano a entidade homenageou a principal categoria
do automobilismo brasileiro, A Stock Car, que completou
40 anos de história. Carlos Col, organizador da Stock Car,
esteve presente e recebeu um belíssimo troféu para marcar
a comemoração.

Tivemos mais duas homenagens, uma ao ex-presidente
da General Motors do Brasil, ícone da indústria e de passagem marcante no segmento, que faleceu neste ano. A família de André Beer recebeu a homenagem das mãos do amigo
e ex-colega de trabalho, Chico Lellis. Fernando Campos, jornalista do primeiro programa de TV do Brasil especializado
em veículos foi o outro homenageado, ele que desacelera
um ciclo de mais de 50 anos no jornalismo automotivo.
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Prêmio
Representantes de diversas montadoras participaram, do evento, que destacou os seguintes veículos vencedores:
Carro nacional até 1,2 litro

Fiat Argo

Carro nacional de 1,2 a 1,6 l

Fiat Cronos

Carro nacional acima de 1,6 l

Toyota Corolla

Picapes

Ford Ranger

Carro importado

Mercedes-Benz Classe E

SUV/crossover nacional

Chery Tiggo 5X

SUV/crossover importado

Audi Q8

Moto abiauto

CB 1000 R

Carro abiauto

Toyota Corolla

Sobre a Abiauto
Criada em 1998 por um grupo de jornalistas dedicados
a mostrar aos leitores, ouvintes, telespectadores e internautas quais os melhores modelos para sua compra, a Abiauto
é hoje um dos principais prêmios da indústria automotiva
brasileira, que reúne mais de 40 eleitores de todo o Brasil.
Formado por profissionais especialistas que representam
veículos de comunicação de todo o Brasil, o júri da Abiauto está apto para realizar a avaliação de novos modelos de
maneira técnica, com know how e utilizando esses dados assertivamente na produção de suas matérias. Neste ano, além
dos jurados associados da Abiauto, temos eleitores convidados, alguns dos jornalistas mais marcantes do segmento.
Neste ano o Prêmio Abiauto teve o patrocínio de Audi,
CAOA Chery, Fiat, Ford, Honda Automóveis, Honda Motos,
Jeep, Mercedes-Benz, Bourbon Street e Fante.
A diretoria da Abiauto conta com o jornalista Antonio
Fraga como presidente, a editora das Revistas Frete Urbano
e Oficina News, Carol Vilanova, como vice-presidente; além
de Evandro Magnussen Filho e Marcondes Viana como secretários. Francisco Lelis e Tarcísio Dias são os tesoureiros e
Norton Ferreira, Paulo Brandão e Paulo Cruz fazem parte do
conselho da associação.
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Frete drive

Fiat Toro Endurance:
na medida para o
transportador

D

esde o seu lançamento, a picape Fiat Toro
chamou a atenção, primeiro por conta de
um design absolutamente único – inclusive entre os modelos da marca – e em
segundo lugar, por que deu início a um segmento
novo e necessário, tanto para quem usa o veículo
para o lazer quanto para o trabalho: o tamanho é
ideal para o transportador que faz distribuição de
pequenas cargas.
É o que a FCA chama de SUP (Sport Utility Pickup), um novo conceito que combina o conforto
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de um SUV com a praticidade de uma picape.
Já disse isso algumas vezes, mas apesar de ter
um visual moderno, atraente e cheio de arrojo,
o modelo é muito utilizado sim como veículo de
transporte de insumos, como alimentos, material
de construção, vidros, cargas pequenas e leves
etc. E o melhor, no final de semana é um carro
bacana para apreciar com a família e amigos.
Bacana, esse é um bom adjetivo para a picape Fiat Toro, principalmente, para quem tem um
pouco a mais de dinheiro para dispensar na hora

da compra e adquirir a versão com motor diesel,
como a nossa.
Aliás, neste ano tive o privilégio de passar as
férias com o modelo Endurance Diesel AT9 4x4 já
na linha 2020, o que foi muito agradável, considerando que a picape vivia carregada com parafernália de praia - cadeiras, guarda-sóis, mesinha,
cooler, barraca etc. Mas antes do lazer, como era
de se esperar, usei o carro para fazer transporte de
revistas em um evento, e estamos falando de 10
mil exemplares, então, haja capacidade de carga.

A picape é parruda, com a suspensão dianteira McPherson com rodas independentes e traseira
independente (multibraço), que contribui para a
dirigibilidade combinada com as molas helicoidais, que ajudam no peso colocado na caçamba.
A capacidade de carga, aliás, é de 1 tonelada e o
volume da caçamba é de 820 litros.
A caçamba é ampla, apesar da cabine ser dupla, com uma superfície de 1,5m2 e as portas bipartidas que ajudam na hora de carregar e descarregar o veículo.
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Frete drive
Dimensões e pesos

As mudanças da linha 2020 foram suaves, com destaque para o novo desenho dianteiro que ganhou o para-choque incluindo o overbumper (para-choque de impulsão com quebra-mato), um detalhe que fica integrado
ao design dianteiro do modelo. Nas versões Endurance, a
caçamba aparece com o santantonio como item de série,
assim como o vidro traseiro com barras de proteção, que
ajudam a evitar danos quando se transporta cargas mais
volumosas. Capota marítima é opcional.
Falando em força e dirigibilidade, a vantagem do motor
diesel mora aí, e combina a economia de combustível difícil
de se encontrar no modelo flex. O conjunto mecânico é
formado pelo motor turbodiesel 2.0 Multijet II, com 16 válvulas e injeção direta, capaz de render 170 cv a 3.750 rom
e torque de 37,5 kgfm a 1.750 giros. Sua construção conta
com um sistema de fixação com coxins hidráulicos, para
isolar contra ruído e as vibrações típicas dos motores diesel.
O veículo tem ótima dirigibilidade, muito por conta da
direção com assistência elétrica, que poderia esterçar um
pouco mais. Para garantir a segurança, o modelo conta
com recursos eletrônicos nos controles de estabilidade e
de tração. A transmissão é automática de 9 marchas com
tração integral. Um sistema específico gerencia a transferência de torque para as rodas.
32
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Comprimento

4.945 mm

Largura

1.844 mm

Entre-eixos

2.990 mm

Altura

1.690 mm

Capacidade de carga

1.000 Kg

Volume do porta-malas

820 litros

Carga máxima rebocável (sem freio)

400 Kg

Um interior simples, porém, com materiais nobres, espaço e funcionalidade, incluindo o volante multifuncional.
O único detalhe é que faltam porta-trecos, principalmente,
se o motorista vai usar o veículo para o trabalho. Nosso
modelo veio com a central multimídia com tela de 7” compatível com Android Auto e Apple CarPlay e câmera de ré,
como opcional, mas totalmente necessário.
Lançada em 2016, a Toro desbravou um segmento e
junto com a Strada, também da Fiat, lideram o ranking de
vendas de picapes no Brasil. De lá para cá, foram mais de
200 mil unidades comercializadas, consagrando-a como a
segunda mais vendida entre todas.

Frete drive

Ficha técnica
Motor

Turbodiesel 2.0 Multijet II

Combustível

Diesel

Cilindrada

1.956 cm3

Potência

170 cv a 3.750 rpm

Torque

35,7 Kgfm a 1.750 rpm

Injeção eletrônica

Tipo direta Multijet II

Transmissão

Automática de 9 velocidades

Tração

4x4 integral

Direção

Elétrica

Rodas e Pneus

6,5Jx17” ET40 - Liga de alumínio | Com pneus 225 / 65 R17 106H M+S
“Urban e Off-Road”

Freios

Dianteiro: A disco ventilado (ø de 305 mm) com pinça flutuante
Traseiro: A tambor com sapata autocentrante e regulagem automática de
jogo Diâm. X Tambor 295,0 mm Diâm. do cilindro de roda 23,8 mm
De serviço: Hidráulico, comando a pedal com ABS e ESP

Suspensões

Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo
independente e molas helicoidal.
Traseira: Tipo Multi-link com rodas independentes, links transversais e
longitudinais e barra estabilizadora. Molas helicoidais progressivas à carga

Tanque de combustível

60 litros
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VUC pelo Mundo

Ridgeline: um Honda
feito para carregar

S

e você tem uma montadora e quer ganhar o mercado norte-americano é melhor ter um belo “Truck” na sua gama de veículos. A Honda, por exemplo, que é grande na terra do tio Sam, tem como
representante no segmento de picapes a Honda Ridgeline,
que se resguarda na segurança para vender mais.
Uma picape cheia de tecnologia e segurança, com recursos encontrados nos carros maus luxuosos da marca, destacando o sistema Honda Sensing®, que vem de fábrica, e
inclui dispositivos de segurança e assistência ao condutor.
Detalhando as tecnologias do Honda Sensing temos o Sistema de Travagem de Mitigação de Colisão ™ (CMBS ™) com
Aviso de Colisão Frontal (FCW), Sistema de Assistência à Ma-
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nutenção de Faixa (LKAS), MK (RDM) e RDM ) com Aviso de
saída de faixa (LDW) e Controle de cruzeiro adaptativo (ACC).
Dentro de um outro patamar, a Honda Ridgeline vem
também com uma central multimídia compatível com Apple
CarPlay® e Android Auto ™, com tela sensível ao toque de
8 polegadas.
Uma picape completa, que ganhou incrementos na linha 2020 incluindo a transmissão automática de 9 velocidades, com paddle shifts no volante. O motor é um i-VTEC
V6 de 3,5 litros, equipado com injeção direta e Gerenciamento de Cilindro Variável (VCM ™). Uma combinação que
resulta em 280 cv de potência a 6.000 rpm e torque 36,2
kgfm a 4.700 rpm.

VUC pelo Mundo

A tração nas quatro rodas está disponível em todas as
versões como opcional, com o uso do avançado sistema i-VTM4® da Honda, que em português significa Sistema Inteligente de Tração Integral com Gerenciamento de Torque
Variável, e tem a função de aprimorar o desempenho e o
manuseio do veículo sob qualquer condição climática e solo.
Acompanhando os atributos dirigibilidade, uma caixa de direção com pinhão e cremalheira assistida por energia elétrica
(EPS), também igual a dos automóveis da marca.
De desenho simples, a picape Honda Ridgeline tem uma

caçamba grande e forte, com uma tampa traseira que forma
uma plataforma plana no conjunto. A capacidade total de
carga útil tem média de 716 kg e o volume da caçamba de
960 litros, dependendo da versão.
O Honda Ridgeline 2020 está disponível em quatro acabamentos: Sport, RTL, RTL-E e Black Edition, com opção de
tração nas duas ou quatro rodas. A Honda Manufacturing
do Alabama, em Lincoln, Alabama, é o local de fabricação
exclusiva do Honda Ridgeline 2019, usando peças de origem
nacional e global.
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Lançamento

Volkswagen Amarok:
mais tecnologia em 2020

A

s picapes estão ficando cada vez mais tecnológicas,
e a Volkswagen com sua bela Amarok não quer ficar para trás. Por isso, na linha 2020 caprichou no
pacote de recursos que privilegiam a segurança,
conforto e conectividade, tudo feito com muita tecnologia.
Ao todo, a gama oferece seis versões, desde a Amarok
S turbo com cabine simples e câmbio manual, passando
pela Amarok SE biturbo cabine dupla automática e manual,
Comfortline biturbo automática, Highline biturbo automática,
V6 Highline automática e Amarok V6 Extreme automática, a
topo de linha. Todas elas vêm equipadas com tração 4x4.
O modelo também teve mudança estéticas também, a
Amarok V6 Extreme passou por modificações na dianteira
e conta com um novo defletor, novas rodas e o pacote do
protetor da caçamba com antifurto do estepe nas versões
Comfortline, Highline, V6 Highline e V6 Extreme.
Com três opções de motorização, a Amarok oferece o
conjunto turbodiesel de 140 cv para a versão de entrada, o
motor quatro cilindros biturbo de 180 cv e 420 Nm de torque e o engenho 3.0 V6 de 225 cv e torque de 550 Nm, que
vem acoplado num câmbio automático de oito marchas.
Segundo os dados da marca, esse conjunto permite que
a picape atinja 100 km/h, partindo da imobilidade, em apenas 8 segundos, com velocidade máxima de 190 km/h.
A picape ganha em dirigibilidade e conforto, muito por
conta da sua suspensão, que garante um comportamento
dinâmico muito próximo ao de um automóvel, com pouca
inclinação nas curvas e uma direção precisa.
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Em relação à segurança, toda a linha utiliza a arquitetura
do veículo aos sistemas auxiliares, como o controle eletrônico de estabilidade e tração, freios ABS com função off-road
e sistema de frenagem pós-colisão. Outro recurso importante é o freio ABS off-road, que otimiza o comportamento do
sistema antibloqueio das rodas em caminhos não asfaltados.
A Amarok tem benefícios na capacidade de enfrentar
rampas acentuadas mesmo com carga máxima e a administração da distribuição de força entre as quatro rodas, que
facilita a condução em pisos escorregadios, lama e areia.
Todas as versões da Amarok trazem de série o engate removível para reboque, que usa o sistema de estabilização para
reboque TSA (Trailer Stabilization Assist System), utilizado em
conjunto com o controle eletrônico de estabilidade (ESC).
Equipada com o engate o removível, a Amarok V6 Highline pode tracionar carretas ou trailers, com freio próprio,
de até 2.710 kg.
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Tacógrafos • Ar condicionado • Climatizadores • Rodoar • Geladeiras • Acessórios

Av. Presidente Tancredo Neves, 590 | Sacomá - São Paulo/SP | (11) 5060-5070
Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 2100 | Industrial - Osasco/SP | (11) 3693-2722

WhatsApp (11) 9-9945-1995
Telefone (11) 2632-1353
As melhores soluções em
turbinas para motores a diesel.

LINHA
PICK UP
VANS - SUV’s

LINHA PESADA
CAMINHÕES
E ÔNIBUS

LINHA
TRATOR

LINHA MARÍTIMA
ESTACIONÁRIA
E GERADORES

Uma das maiores estruturas de recondicionamento de turbinas do Brasil
Facebook Marcowil Turbo

Rua Andaraí, 800 - Vila Maria - São Paulo

Meu animal

Sabia que cães e gatos
também podem doar sangue?

V

ocê já escutou falar sobre doação de sangue?
Claro que sim! É uma prática comum em humanos e sempre vemos campanhas regionais, nacionais ou as vezes da própria família do paciente. A doação
de sangue é um gesto solidário em que a pessoa pode doar
uma quantidade do seu sangue para salvar a vida de pessoas
que estão passando por vários tipos de tratamentos e intervenções médicas, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias.
Agora, você sabia que cães e gatos também podem doar
o seu sangue? Assim como os humanos, os animais também
precisam de doação de sangue em casos graves, como tratamentos veterinários, traumas, procedimentos oncológicos
e cirurgias. Mas esta prática ainda precisa ser muito mais
conhecida entre as pessoas, para que este ato também comece a ser voluntário.
Mas será que todos os cães e gatos podem doar sangue?
Assim como nos humanos, algumas pessoas dependendo
da sua altura, peso, idade, condição física e de saúde, não
podem doar sangue. E é exatamente a mesma coisa que
acontece com os animais.
Um cão ou gato pode doar sangue a cada três meses e o
processo é bem rápido, fácil e tranquilo. Mas mesmo assim,
é recomendado que o cãozinho seja dócil e que o gatinho
seja sedado, pois são agitados por natureza. Para a coleta,
a agulha é colocada na região do pescoço, diretamente na
veia jugular, e o processo de retirada do sangue dura de 10
a 15 minutos. Cada cãozinho pode doar cerca de 20 mililitros de sangue por quilo. Já os gatinhos, podem doar 10
mililitros por quilo.
Cães e gatos têm tipos sanguíneos diferentes e que variam
entre as raças, por isso e da mesma forma que acontece com
humanos, é sempre realizado um teste de compatibilidade.
Além deste, são realizados
também diversos exames para
monitorar a condição do sangue doado. Em alguns lugares

Por Ana Julia L. Cagnassi
Médica Veterinária
formada pela
Universidade Metodista
de São Paulo
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estes exames são repassados ao tutor, que acaba recebendo todos os resultados e realizando uma bateria de exames completa
do seu animal, e é de graça!
Toda essa tecnologia permite transformar uma bolsa de
sangue em outras três: uma com concentrado de hemácias,
outra com concentrado de plaquetas e, por último, a com
plasma. A doação de sangue de um cachorro pode ajudar
quatro, e de gatos, dois.
É importante ressaltar que não existe nenhum efeito colateral e não é prejudicial aos bichinhos, em até três meses,
o volume de sangue é reposto pelo organismo do animal e
ele pode realizar uma nova doação.
Veja abaixo os requisitos para os possíveis doadores, e se
você tiver um em casa, que tal procurar um hospital veterinário ou uma clínica para se informar? Quem sabe o seu cãozinho ou gatinho pode salvar vidas de outros amigos peludos?

Quem pode ser doador – cães
• Idade entre 1 e 8 anos
• Peso mínimo de 20kg
• Temperamento dócil
• Sem nenhuma doença pré-existente, transfusão prévia ou
cirurgias nos 30 dias anteriores à doação
• Não fazer uso de medicação contínua
• Vacinação e vermifugação atualizadas
• Controle de pulgas e carrapatos
• Não estar no cio ou ter saído há um mês
• Intervalo entre as doações: 3 meses.

Quem pode ser doador – gatos
• Temperamento dócil
• Peso mínimo de 4kg
• Idade entre 1 e 7 anos
• Vacinação e vermifugação atualizadas
• Controle de pulgas e carrapatos
• Não estar no cio ou ter saído há um mês
• Não apresentar doença ou transfusão prévia
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A MARCA DA SUA EMBREAGEM
Embreagem para onibus,
caminhões e linha agricola
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Informação para o transportador VUC

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

ASSINE JÁ E RECEBA EM CASA

PROMOÇÃO DE ASSINATURA

Faça revisões em seu veículo regularmente.

MELHOR PREVENIR
DO QUE REMEDIAR
GARANTA SUA SEGURANÇA
USE ANTIFURTOS

LINHA
PICK UP
VANS - SUV’s

LINHA PESADA
CAMINHÕES
E ÔNIBUS

LINHA
TRATOR

LINHA MARÍTIMA
ESTACIONÁRIA
E GERADORES

ANTIFURTO
PARA
(19) 3782-6060
(19) 9.7403-2077
RODA DE ALUMÍNIO
OU AÇO
oes.com.br www.acessoriosparacaminhoes.com.br
PARA TRUCKS,3vias@acessorios3vias.com.br
CARRETAS,
com.br
CAMINHÕES E ÔNIBUS.
APENAS
R$ 39,00

0

O
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POSTO AUTORIZADO
DE SERVIÇO E ENSAIO
11 2148-5514
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11 2148-5514
WWW.RODAFUSO.COM.BR
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Meio ambiente

Vai dar praia hoje?

C

om a chegada do verão, férias escolares e festas
de fim de ano, um dos passeios favoritos dos brasileiros é ir à praia, pegar uma onda. E somos privilegiados, temos mais de 7 mil quilômetros de costa. São 13
estados brasileiros que possuem litoral e mais de 500 praias.
Um dado nada animador é que um quarto das praias nacionais são consideradas impróprias para o banho, a maioria
localizada na região Sudeste do país. Nos últimos dois anos,
o Nordeste puxou essa piora da qualidade das praias brasileiras, isso sem contar com a interferência do óleo que chegou
à costa da região no segundo semestre de 2019.
Segundo uma pesquisa realizada pela Folha de S.Paulo,
33% dos 1.287 pontos de medição da qualidade da água no
litoral brasileiro teve uma avaliação ruim ou péssimo. Estavam impróprias para o banho, com a presença de coliformes
fecais (principal termômetro utilizado para classificação).
Segundo normas federais, um trecho é considerado próprio se não tiver registrado mais de 1.000 coliformes fecais
para cada 100 ml de água, implicando em um aumento no
risco de contaminação do banhista e tornando desaconselhável a sua utilização para o banho.
Esses indicadores de balneabilidade, promovidos pelos
órgãos governamentais, são importantes na hora de escolher qual praia frequentar.

Valquiria Stoianoff
é jornalista formada
pela Universidade
Metodista
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Poluição do litoral
No Brasil, a poluição do litoral causa diversos problemas
ambientais, alterando o meio ambiente marinho. Todos os
anos, segundo o Instituto Oceanográfico da Universidade de
São Paulo, em torno de 190 mil toneladas de materiais plásticos são lançados ao mar, na costa brasileira.
Essa contaminação dos oceanos, principalmente, por
plásticos, é responsável pela morte de cerca de 100 mil animais todos os anos. Cerca de 700 espécies marinhas são
afetadas pela poluição plástica nos mares, incluindo mais de
260 espécies sob algum grau de ameaça de extinção.
E podemos diminuir o impacto da poluição marinha com
atitudes simples. Sempre que visitar uma praia, não deixe
lixo na areia, recolha todas as embalagem e garrafas que
tenha utilizado. Não suje as ruas, pois a água da chuva ou
vento podem levar esses produtos para o mar.
Diminua o consumo de plástico, um dos maiores vilões
do planeta. Sempre que puder, evite consumir produtos que
tenha plástico. Recicle. Separe o próprio lixo. Crie esse hábito de descartar corretamente o óleo de cozinha. Não jogue
remédios no vaso sanitário.
Seja um ser humano mais consciente. O meio ambiente
agradece!

LINHA DE TURBOS
LINHA DE TURBOS
DIESEL PESADA
DIESEL PESADA

MAIOR DURABILIDADE
MAIOR DURABILIDADE

MELHOR DESEMPENHO
MELHOR DESEMPENHO
O ÚNICO TURBO DO MERCADO COM 18 MESES DE GARANTIA TOTAL
O ÚNICO TURBO
MERCADO
18 MESES
DE
GARANTIA TOTAL
24 MESESDO
DE GARANTIA
EM CASO COM
DE VAZAMENTO
NA CARCAÇA
DO COMPRESSOR
24 MESES DE GARANTIA EM CASO DE VAZAMENTO NA CARCAÇA DO COMPRESSOR

REVISTA FRETE URBANO
ACESSE NOSSO SITE: WWW.BIAGIOTURBOS.COM | NOSSAS REDES SOCIAIS: @BIAGIOTURBOS
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Falando de esportes

Parou! O esporte em
tempo de Coronavírus
*crédito: Comitê Olímpico Internacional (COI)

A tocha Olímpica foi acesa,
mas os jogos foram adiados para 2021

O

mundo parou. O futebol, o vôlei, o basquete e
tudo mais que é esporte também pararam por
causa do Covid-19. Inclusive esta coluna que já
tinha tudo pronto para levar a você, leitor, um panorama
completo do que ia rolar no esporte em 2020. Íamos falar
sobre as Olimpíadas de Tóquio, sobre as expectativas do automobilismo, principalmente da F1.
No futebol havia assuntos sobre Libertado-

Carlos Briotto é
jornalista formado
pela Univ. Metodista
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res, Campeonato Brasileiro e Copa do Mundo. Tinha até
uma pitadinha sobre tênis. Mas agora o tema é outro, é
sobre a vida, sobre o que será de nossa sociedade, dos nossos empregos, enfim, se após isso tudo acabar nossas vidas
voltarão a normalidade ou não.
Olhando para a história vejo com otimismo nosso futuro.
Vale lembrar que nos últimos 100 anos nossa sociedade passou
por várias provações. As mais importantes foram duas guerras
mundiais e o mundo sobreviveu. Tivemos também epidemias
pelo mundo: Gripe Espanhola, Ebola, Gripe H1n1 (gripe suína)
e a Aids. Elas vieram, nos adaptamos e tocamos a vida. Com a
Covid-19 será a mesma coisa, tenham certeza disso.
Isto também vale para o esporte. O primeiro grande
evento esportivo a parar foram os Jogos Olímpicos. Retomado em 1896, os jogos da era moderna, sonho idealizado
pelo Barão de Coubertin, tiveram suas disputas iniciais em
Atenas (1896), depois Paris (1900) até 1912 em Estocolmo. Neste momento, o mundo parou por causa da Primeira
Guerra Mundial (1914 - 1918). Estimasse que nela morre-

Falando de esportes

No futebol Paulista

*crédito: Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Outros eventos menos devastadores que a guerra também prejudicaram o esporte. O Campeonato Paulista de Futebol teve além destes outros cinco momentos de tensão. Em
1920 e 1930 o Paulistão parou pelos motivos citados acima.
Em 1918 a paralização ocorreu por causa da Gripe Espanhola. Em 1924 a paralização foi por causa da Revolução Paulista. O campeonato parou por um mês. Já em 1932 a suspensão ocorreu por causa da Revolução Constitucionalista.
A paralização por causa da política. Em 1952 imperou
o tapetão. Jabaquara, equipe rebaixada no ano anterior entrou com ação questionando o regulamento. Por causa dele
o campeonato ficou suspenso. O campeonato que começou
em 52 terminou em janeiro do ano seguinte.
Novamente a política interfere no esporte. O ano era
1979. Quadrangular final entre Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta e Guarani. Na hora da divisão das cotas de TV, que
deveriam segundo o acordado serem divididas em partes
iguais, o Corinthians não concordou e o campeonato ficou
suspenso por dois meses entre a segunda fase e as semifinais. O título só foi decidido no ano seguinte.

Em temos de isolamento, equipe técnica da
Seleção faz reunião por vídeo conferência

Na Europa
A Gripe Espanhola que matou entre 1918 e 1920 mais de
50 milhões de europeus também entra para a história como
motivo de paralização do esporte. Por ter parecido no momento do ápice da Primeira Guerra, ela é mais relevante pelo número de mortes do que pela paralização do futebol. Mesmo assim,
em países em que o futebol não parou por causa da guerra,
como a própria Espanha, parou por causa da pandemia.
Novamente a Espanha. Entre 1936 e 1939, a Espanha
entra em guerra civil. Em grave crise política, econômica e
social, os republicanos e nacionalistas entraram em conflito
armado pela disputa do governo. Neste momento o Campeonato Espanhol é suspenso. Ele somente volta a ser disputado após o final do conflito.
Com o fim da Guerra Fria, simbolizada coma queda do
muro de Berlim e com o fim da União Soviética, vários países
entraram em guerra separatistas sejam por diferenças religiosas, sociais e étnicas. Talvez a mais famosa e sangrenta
tenha sido a da Iugoslávia. Criada após a Primeira Guerra
Mundial, com a junção de vários territórios, o país que enfrentava grave crise socioeconômica começou a ter, como
em outros países dominados politicamente e economicamente pela URSS, movimentos revolucionários. A Guerra dos
Balcãs (1991-2001), como ficou conhecida, foi responsável
pelo surgimento de países como Croácia, Monte Negro, Eslováquia, Servia, Macedônia e Bósnia e Herzegovina. Durante a revolução o campeonato de 1999 foi suspenso.

*crédito: Comitê Olímpico Internacional (COI)

ram entre 20 e 30 milhões de pessoas. O evento seria retomado somente em 1920, com os Jogos de Antuérpia.
Vinte anos depois, o mundo estava novamente em guerra.
De volta e pelo mesmo motivo (ganância) a Segunda Guerra
Mundial parou novamente o mundo. De novo mortes e tristezas abalaram o mundo. Desta vez não foram só os Jogos Olímpicos os prejudicados. A copa do Mundo de Futebol, iniciada
em 1930, também era vítima da insensatez do homem. Neste
período deixamos de disputar as Olimpíadas de 1936 (Tóquio)
e 1940 (Londres) e as Copas do Mundo de 1942 e 1946. Desta
vez a guerra aniquilou mais de 55 milhões de pessoas.

Difícil inédita de adiar os jogos olímpicos
foi tomada pelo COI e japoneses
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Seguro

Mudanças no DPVAT:
de olho na restituição

N

a edição anterior, falamos um pouco sobre a história do DPVAT, sobre suas características e sua
extinção, que posteriormente foi revogada.
A discussão sobre o tema foi tensa, devido às divergências de opiniões, pois os benefícios do seguro são inquestionáveis, mas as questões que envolvem o DPVAT, como sua
obrigatoriedade, o monopólio da seguradora responsável e
seus custos, são questões complexas...
Em novembro de 2019, foram iniciadas as discussões,
gerando a medida provisória que retirou o vínculo do seguro no Licenciamento dos veículos, extinguindo o DPVAT.
Mas no final do mês seguinte, o STF suspendeu a medida,
entendendo que o tema deveria ser tratado por meio de lei
complementar, mantendo o Seguro Obrigatório.
As tratativas se estenderam e em janeiro de 2020 foi
concedido uma redução significativa no custo, para carros
67,7% e motos 85,4% de redução.
O governo ainda estuda o fim do monopólio, pois atualmente, os valores acumulados por meio do DPVAT são
administrados unicamente pela Seguradora Líder, criada em
2007. Esperamos a conclusão das decisões até agosto de
2020, apresentando regras que deverão vigorar a partir de
2021. Definindo valores máximos de cobrança (tetos), e se
aberto para as demais seguradora comercializar, o consumidor poderá escolher livremente em qual delas contratará seu
Seguro Obrigatório.
O custo do DPVAT vem reduzindo desde 2016, ano que
foi cobrado R$ 105,65 para os carros, por exemplo. Em 2017
o custo reduziu para R$ 68,10, depois para R$ 45,72 em
2018, em 2019 chegou a R$ 16,21 e será R$ 5,23 em 2020,
somando 95% de redução considerando todo o período.

Fernanda Souza,
Consultora com pós
graduação em seguros
Previdência pela FGV
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Veja comparação de 2019 para 2020
Carros e Taxis

Motocicletas

Ônibus

de R$ 16,21
para R$ 5,23

de R$ 84,58
para R$ 11,12

de R$ 37,90
para R$ 10,57

Micro-Ônibus

Ciclomotores

Caminhões

de R$ 22,08
para R$ 8,11

de R$ 19,65
para R$ 5,67

de R$ 16,77
para R$ 5,78

Os proprietários de veículos que pagaram valores maiores no seguro obrigatório DPVAT podem solicitar a devolução da diferença à Seguradora Líder, responsável pela
administração do seguro seguindo as instruções pelo site:
https://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br/.

Siga em frente
“Não importa quão devagar você vá,
desde que você não pare”, Confúcio.

“Assuste o mundo: seja exatamente quem
você diz ser e diga a verdade”, Desconhecido.

“Autoconfiança é a qualidade mais atraente que uma pessoa
pode ter. Como alguém pode ver o quão incrível você é, se
você não pode vê-lo?”, Desconhecido.

“Às vezes você não pode se ver claramente até se ver
através dos olhos dos outros”, Ellen Degeneres.

“Quanto mais você elogia e celebra sua vida, mais há
em sua vida para comemorar”, Oprah Winfrey.

“Se você pode fazer o que faz de melhor e ser feliz,
está mais adiantado na vida do que a maioria das
pessoas”, Leonardo DiCaprio.

“Nunca se permita ser definido pela opinião que
outra pessoa tem sobre você”, Desconhecido.

“Você tem permissão para ser uma obra de arte e uma
obra em progresso ao mesmo tempo”, Sophia Busch.
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Veículos Novos
UTILITÁRIOS

Faça revisão em seu veículo regularmente.

CHEVROLET MONTANA(N.Serie)
LS 1.4 8V ECO Eta./Gas. 2P
SPORT 1.4 8V ECO Eta./Gas. 2P
CHEVROLET S-10
CS CHASSI 4X2 2.8 TB 16V AT6 Dies. 2P
CS CHASSI 4X2 2.8 TB 16V MT6 Dies. 2P
CS CHASSI 4X4 2.8 TB 16V AT6 Dies. 2P
CS CHASSI 4X4 2.8 TB 16V MT6 Dies. 2P
CS LS 4X4 2.8 200CV TB-CTDi Dies. 2P
CD ADVANTAGE 4X2 2.5 16V ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P
CD LT 4X2 2.5 16V ECOTEC FLEX Eta./Gas. 4P
CITROEN JUMPER FURGAO
L3H2 2.0 TB BLUEHDI 16V MT6 Dies. 5P
CHASSI CURTO TETO ALTO 2.0 TD Dies. 5P
CITROEN JUMPY
FURGAO 1.6 HDI TB Dies. 5P
EFFA K01
PICK UP CS 1.0 8v Gas. 2P
EFFA K02
PICK UP CD 1.0 8v Gas. 2P
EFFA V21
PICK UP CS 1.3 16v Gas. 2P
EFFA V22
PICK UP CD 1.3 16v Gas. 4P
FIAT DUCATO CHASSI
(Comfort) 2.3 Dies. 2P
(Plus) 2.3 Dies. 2P
CHASSI 2.3 Dies. 2P
FIAT DUCATO FURGAO
CARGO CURTO 2.3 Dies. 4P
CARGO MEDIO 2.3 Dies. 4P
MAXICARGO 2.3 Dies. 4P
MAXICARGO(Comfort) 2.3 Dies. 4P
MAXICARGO(Deluxe) 2.3 Dies. 4P
MAXICARGO(Volt) 2.3 Dies. 4P
FIAT FIORINO FURGAO(FLEX)
EVO 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 4P
HARD WORKING 1.4 EVO 8V FLEX Eta./Gas. 4P
FIAT STRADA(CD)(Flex)
FREEDOM 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 3P
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 3P
FIAT STRADA(CE)(Flex)
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P
FIAT STRADA(CS)(Flex
FREEDOM 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P
HARD WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P
WORKING 1.4 8V FLEX Eta./Gas. 2P
FIAT TORO
ENDURANCE 4X4 2.0 16V AT9 Dies. 4P
ENDURANCE 1.8 16V AT6 FLEX Eta./Gas. 4P
ENDURANCE 1.8 16V MT5 Eta./Gas. 4P
FORD RANGER(CS)
CHASSI XL 4X4 2.2 Dies. 2P
FORD RANGER CD
XL 4X4 2.2 Dies. 4P
FORD RANGER CD(FLEX)
XLS 4X2 2.5 16V FLEX Eta./Gas. 4P
XLT 4X2 2.5 16V FLEX Eta./Gas. 4P
FORD RANGER CS
XL 4X4 2.2 Dies. 2P
FOTON CITYTRUCK
10-16 4X2 3.8 16V Dies. 2P

R$ (PREÇO)
49.000
63.000
92.150
83.600
97.000
88.000
119.000
89.990
108.468
135.000
114.500
94.500
43.000
52.500
46.440
56.700
118.296
113.832
111.600
117.000
127.300
135.990
142.790
138.710
138.166
54.000
62.000
66.000
63.600
61.000
58.000
53.000
48.000
120.000
88.000
83.500
113.620
127.000
105.000
115.000
123.500
142.000

FOTON MINITRUCK
3.5-11 DT 4X2 2.8 16V Dies. 2P
3.5-12 DT 4X2 2.8 16V Dies. 2P
3.5-12 ST 4X2 2.8 16V Dies. 2P
3.5-14 DT 4X2 2.8 16V Dies. 2P
3.5-14 ST 4X2 2.8 16V Dies. 2P
HYUNDAI HR
2.5 TB-IC 4X2 Dies. 2P
IVECO DAILY
CHASSI 30S13 Dies. 2P
CHASSI 35S14 Dies. 2P
CHASSI CD 35S14 Dies. 4P
CHASSI 45S17 Dies. 2P
CHASSI CD 45S17 Dies. 4P
CHASSI EXCLUSIVE 35S14 Dies. 2P
CHASSI LUXO 35S14 Dies. 2P
IVECO DAILY CITY
30S13 CHASSI Dies. 2P
30S13 FURGAO Dies. 4P
30S13 GRAN FURGONE Dies. 4P
IVECO DAILY GRAN FURGONE
35S14 Dies. 4P
45S17 Dies. 4P
55C17 Dies. 4P
IVECO DAILY MAXI FURGONE
55C17 Dies. 4P
JAC V260
2.0 16V Dies. 2P
KIA BONGO
STD RS K.788 2.5 MT6 Dies. 2P
KIA BONGO K-2500
STD 2.5 TB-IC 6M Dies. 2P 6512
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313
CHASSI STREET EX-LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P
CHASSI STREET EX-LONGO T.BAIXO ED. 20ANOS 2.2 TB Dies
CHASSI STREET LONGO T. BAIXO 2.2 TB Dies. 3P
CHASSI STREET LONGO T.BAIXO ED.20ANOS 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO STREET CURTO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO STREET CURTO T.BAIXO ED.20ANOS 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO STREET EX-LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO STREET EX-LONGO T.ALTO ED.20ANOS 2.2 TB Dies
FURGAO STREET LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO STREET LONGO T.ALTO ED. 20ANOS 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO STREET LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO STREET LONGO T.BAIXO 9M3 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO STREET LONGO T.AIXO ED.20ANOS 2.2 TB Dies. 3P
MERCEDES-BENZ SPRINTER 314-CDI
CHASSI STREET EXTRA LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 2P
CHASSI STREET LONGO (T.Baixo) 2.2 TB Dies. 2P
FURGAO STREET CURTO T.ALTO 2.2 TB Dies. 2P
FURGAO STREET LONGO 9m3 T.ALTO 2.2 TB Dies. 2P
STREET FURGAO CURTO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 2P
STREET FURGAO EX-LONGO 14.0m3 T.ALTO 2.2 TB Dies. 2P
STREET FURGAO EX-LONGO 14.0m3 T.BAIXO 2.2 TB Dies. 2P
STREET FURGAO LONGO 10.5m3 T.ALTO 2.2 TB Dies. 2P
STREET FURGAO LONGO 9m3 T.BAIXO 2.2 TB Dies. 2P
MERCEDES-BENZ SPRINTER 415
CH.LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P
CH.LONGO T.BAIXO ED. 20ANOS 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO CURTO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO EX-LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO EX-LONGO T.ALTO ED.20ANOS 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO EX-LONGO T.ALTO VIDRADO 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO EX-LONGO T.ALTO VIDRADO ED.20ANOS 2.2 TB Dies.

108.000
110.160
99.144
117.000
113.000
81.000
117.500
140.000
168.000
133.000
146.300
126.000
123.200
130.500
145.000
153.700
145.000
139.200
152.250
162.908
83.410
82.000
82.000
114.000
133.380
111.720
131.100
115.700
124.800
135.000
144.300
130.000
140.400
120.000
117.000
128.700
138.200
136.100
145.500
147.500
142.000
159.960
157.500
148.800
143.800
116.000
126.440
122.000
137.000
145.220
141.110
147.960

CERTIFICADA
ISO 9001:2015

Amortecedores
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URBANO seus impactos!
Desde
1979,FRETE
amortecendo

11 2723.9933

vendas@gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.br

Veículos Novos
FURGAO LONGO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO LONGO T.ALTO ED.20ANOS 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P
MERCEDES-BENZ SPRINTER 416-CDI
CH.LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO T.ALTO 10.5m3 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO T.ALTO 14.0m3 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO T.BAIXO 7.5m3 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO T.BAIXO 9m3 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO VIDRADO EX-LONGO T.ALTO 14.0m3 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO VIDRADO LONGO T.ALTO 10.5m3 2.2 TB Dies. 3P
MERCEDES-BENZ SPRINTER 515
CH.EXTRA LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P
CH.EXTRA LONGO T.BAIXO ED.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies.
CH.LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 3P
CH.LONGO T.BAIXO ED.LTDA 20ANOS 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO EX-LONGO PROLONGADO T.ALTO 2.2 TB Dies. 3P
FURGAO EX-LONGO PROLONGADO T.ALTO ED. 20A 2.2 TB Dies
MERCEDES-BENZ SPRINTER 516-CDI
CH.EXTRA LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 2P
CH.LONGO T.BAIXO 2.2 TB Dies. 2P
FURGAO TETO ALTO 14.0m3 2.2 TB Dies. 2P
FURGAO TETO ALTO 15.5m3 2.2 TB Dies. 2P
PEUGEOT BOXER FURGÃO
BUSINESS L3H2 2.0 TB Dies. 5P
PEUGEOT EXPERT
FURGAO 1.6 HDI TB Dies. 5P
PEUGEOT PARTNER FURGAO(Flex)
(800Kg) 1.6 16V FLEX Eta./Gas. 4P
(800Kg) 1.6 16V FLEX Eta./Gas. 5P
RENAULT DUSTER OROCH(Flex)
DYNAMIQUE 1.6 16V SCe FLEX Eta./Gas. 4P
EXPRESSION 1.6 16V SCe FLEX Eta./Gas. 4P
EXPRESS 1.6 16V SCe FLEX Eta./Gas. 4P
RENAULT KANGOO
Z.E. MAXI 5LUG Eletr. 4P
RENAULT MASTER CHASSI CAB
L2H1 2.3DCI 16V Dies. 2P
RENAULT MASTER EXTRA FURGAO
L3H2 2.3DCI 16V Dies. 3P
RENAULT MASTER EXTRA VITRE FURGAO
L3H2 2.3DCI 16V Dies. 3P
RENAULT MASTER FURGAO
L1H1 2.3DCI 16V Dies. 3P
RENAULT MASTER GRAND FURGAO
L2H2 2.3DCI 16V Dies. 3P
RENAULT MASTER GRAND VITRE FURGAO
L2H2 2.3DCI 16V Dies. 3P
TOYOTA HILUX(CS)
4X4 2.8 TB MT Dies. 2P
CHASSI 4X4 2.8 TB MT Dies. 2P
VOLKSWAGEN AMAROK (CS)
S 4X4 2.0 140CV TDi Dies. 2P
VOLKSWAGEN SAVEIRO(CD)(FLEX)
ROBUST 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS PRIME
4X2 Dies. 2P

133.000
139.740
128.800
130.700
153.600
161.000
142.200
147.560
158.000
151.000
115.000
124.200
110.400
124.200
138.000
144.900
142.500
139.300
170.400
173.989
135.000
91.500
57.230
59.000
72.900
68.000
65.000
149.990
105.000
125.000
137.000
111.000
118.000
126.000
126.000
119.700
130.500
60.000
148.000

VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS TREND
4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN SAVEIRO(CS)(Flex)
ROBUST G6 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P
TRENDLINE G6 1.6 8V FLEX Eta./Gas. 2P

CAMINHÕES

144.000
46.500
59.000

R$ (PREÇO)

FORD CARGO 1119
4X2 Dies. 2P
FORD CARGO 816
4X2 Dies. 2P
S 4X2 Dies. 2P
FORD F-350
N.SERIE 150CV 4X2 Dies. 2P
FORD F-4000
TURBO N.SERIE 150CV 4X2 Dies. 2P
TURBO N.SERIE 150CV 4X4 Dies. 2P
HYUNDAI HD80
4X2 Dies. 2P
IVECO DAILY CHASSI
40S14 Dies. 2P
55C17 Dies. 2P
70C17 Dies. 2P
IVECO DAILY CHASSI CAB.DUPLA
70C17 Dies. 4P
HD 70C17 Dies. 4P
MERCEDES-BENZ 1016
/31 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/37 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/39 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/44 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/46 ACCELO 4X2 Dies. 2P
MERCEDES-BENZ 815
/31 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/37 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/39 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/44 ACCELO 4X2 Dies. 2P
/46 ACCELO 4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN 10.160
DELIVERY 4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN 5.150
DELIVERY 4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN 8.160
DELIVERY 4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN 9.160
DELIVERY 4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY 4.150
4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY 6.160
4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY 9.170
4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY EXPRESS
4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY PRIME 9.170
4X2 Dies. 2P
VOLKSWAGEN DELIVERY TREND 9.170
4X2 Dies. 2P

143.000
142.100
145.000
130.000
139.000
158.000
115.900
129.300
125.300
152.200
149.000
169.580
168.000
169.000
170.690
177.450
172.380
159.500
161.095
172.372
173.983
175.450
157.500
142.500
151.500
158.900
142.000
146.000
167.000
134.500
171.200
169.000

Faça revisão em seu veículo regularmente.

Faça revisão em seu veículo regularmente.

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

peças
peças
e serviços
e serviços
Caixas
Caixas
dede
Direção
Direção
Bomba
Bomba
dede
Óleo
Óleo
| Transmissões
| Transmissões
vendas@gardinotec.com.br
vendas@gardinotec.com.br

1111
2723.9933
2723.9933www.gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.br
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Informação para o transportador VUC

Siga
nossas
redes
socias

www.revistafreteurbano.com.br

Informação para o transportador VUC
Informação para o transportador VUC

100%
VUC

V
VANS
DO
FUTURO

EDIÇÃO ESPECIAL
DE ANIVERSÁRIO

HANNOVER
MOSTRA AS
H
ANNOV
HANNOV

TE
NDÊ
NCIA ENTRE OS VUCS
TENDÊNCIA
TEN
DÊNCIA
CARGA MÁXIMATENDÊNCIAS

Lançamentos
Segmento ganha Citroën
Berlingo e Peugeot Partner

Limite do VUC

Edição 17 | Ano III | Outubro 2018 | R$ 6,90

Especial
A importância do transportador
VUC na distribuição

Edição 18 | Ano IV | Jan/Fev 2019 | R$ 6,90

SEGMENTO DE TRANSPORTE
VEM ANIMADO EM 2019
Edição 16 | Ano III | Agosto 2018 | R$ 6,90

@rfreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano.com.br
revistafreteurbano

www.revistafreteurbano.com.br
www.revistafreteurbano.com.br

Informação para
ra o transportador VUC

Os maiores caminhões
permitidos na leiAPLICATIVOS
de restrição

Encontre carga
com segurança pelo
smartphone

FRETE DRIVE

VUCS PELO MUNDO

COMPARATIVO

MB Sprinter furgão e
Chevrolet S10 na medida
para o transportador

Conheça a casa que
pode ser montada
na van da Nissan

As opções de picapes
compactas feitas
para o trabalho

FRETE DRIVE

LEGISLAÇÃO

Iveco Daily City:
opção de peso para
o uso urbano

VUCs estão
liberados do rodízio
em São Paulo
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