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Não tem como deixar de mencionar e sentir os impactos que a pandemia 
teve na vida de cidadãos do mundo inteiro. É difícil encontrar uma pessoa que 
não perdeu um parente ou um amigo por conta da Covid 19. Luto, perdas 
financeiras, isolamento, restrições. É certo dizer que a pandemia ainda não 
acabou, mas a vacinação está trazendo a luz do final do túnel. 

A retomada da economia é a principal luz de todas elas. Em junho por exem-
plo, foram criados mais de 300 mil empregos formais, sendo que 125 mil dessas 
vagas são no setor de serviços. Investimentos em novos projetos, infraestrutura 
e em compras de materiais estão voltando a ser notícia, e isso é um ótimo sinal. 

Segundo os economistas, o avanço dos investimentos se mostra decisivo para 
a retomada da economia brasileira. Hoje se fala muito no novo normal, em como 
será a vida das pessoas num mundo pós-pandemia, tudo vai voltar a ser como era 
antes? Ninguém sabe. O que sabemos é que se o setor de serviços está crescendo, 
o transporte de cargas com certeza vai ser nutrido com essa retomada. 

O segmento de transporte de cargas, que por sinal, não parou em nenhum 
momento, pelo contrário, teve que trabalhar mais, mesmo ganhando menos, 
foi essencial para que chegássemos aonde estamos agora. Motoristas e trans-
portadores foram guerreiros, e continuam sendo, não só pelo transporte de 
alimentos, medicamentos, itens de higiene e outros insumos, mas também 
pela distribuição das vacinas em todo o Brasil. 

O caminho é longo, mas nós estamos na estrada. E em meio a esse tempo 
difícil, a Revista Frete Urbano está comemorando mais um ciclo em circulação. 
Não é momento de festejar, mas de respirar um pouco mais aliviado. E o prin-
cipal, continuar levando aos transportadores e empreendedores, informações 
de qualidade, as novidades do segmento e um pouco de entretenimento. 

Essa edição especial que comemora de maneira retida o aniversário da nossa 
publicação traz matérias importantes também em homenagem aos motoristas. 
Falamos sobre segurança, que é muito importante no dia a dia do transporte 
urbano. Abordamos também dicas de evitar tomar multas desnecessárias, que 
além de serem custosas, podem representar acidentes. Confira ainda os novos 
veículos que estão chegando no mercado, como os elétricos VW e-Delivery e a 
van JAC IEV750V, além do Minibus Daily. 

Esperamos encontrar todos com saúde nes-
te momento e deixar o nosso agradecimento 
pelo trabalho árduo de todos os dias. Obrigada 
ainda por nos acompanhar nessa jornada de 
seis anos em circulação e que possamos conti-
nuar a caminhada na estrada da vida e, sempre 
rumo a algo melhor e mais brando. Um grande 
beijo a todos e continuem se cuidando! 
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De olho na saúde

uem passa muito tempo sentado já sentiu na 
pele, se a postura não estiver adequada, com 
certeza as costas começam a gritar! Imagina 
como é para o transportador, que dirige a maior 

parte do dia, sentado atrás de um volante, melhor é mesmo 
tomar cuidado. 

Para ajudar o motorista a ter dias mais produtivos e sem 
dor nas costas, pedimos as dicas do especialista Marcelo Va-
ladares, neurocirurgião e médico do Hospital Israelita Albert 
Einstein (SP), além de pesquisador da Disciplina de Neuro-
cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).

Ele confirma que a maioria das pessoas que sofrem com 
problemas de coluna têm dores de origem muscular que são 
causadas pela ergonomia, isto é, pela postura inadequa-
da, seja no trabalho ou em casa, nos cuidados domésticos. 
“Também é frequente que exercícios físicos excessivos ou 
feitos de forma errada causem lesões musculares e de liga-
mentos, levando a quadros de dor prolongados. A minoria 
das pessoas apresentará problemas como hérnias de disco 
ou fraturas”, analisa.

Em relação ao motorista, tanto de caminhão, furgão ou 
carro, alguns pontos devem ser observados. O médico diz que 
é reconhecido que a profissão de motorista demanda muito, 
tanto no sentido da ergonomia, carga de trabalho e do aspec-
to emocional, principalmente do estresse do trânsito. 

São elementos que, em conjunto, podem levar a uma 
frequência maior de dores nas costas. Assim, um cuidado 
maior deve ser tomado em relação à prevenção. O profissio-
nal deve, se possível, realizar exercícios físicos de rotina para 
fortalecimento muscular e alongamentos. Deve cuidar para 
que seu banco esteja ajustado adequadamente e, quando 
puder, deve fazer intervalos regulares, alongar e descansar.

Para o motorista de caminhão, que dirige em posição 
“mais elevada”, Dr. Marcelo orienta que o mais importante 
para a coluna é um bom apoio para a região lombar, pés 
apoiados e joelhos a noventa graus com o quadril. 

Entre os problemas na coluna podem ser causados pela 
má postura ao dirigir, o especialista destaca as contraturas 
musculares, fadigas musculares, inflamações nas articula-
ções da coluna e tendões.

Q
É bom lembrar ainda que o motorista e seu ajudante 

carregam caixas pesadas durante todo o dia, por isso é im-
portante ter atenção para o peso do objeto a ser carrega-
do, fletir dos joelhos e erguer o objeto na vertical, se for 
de tamanho compatível com uma pessoa apenas, sem usar 
as costas como alavanca. Se for um objeto maior ou mais 
pesado fazer esse trabalho em duas pessoas ou com uso de 
algum equipamento.

 
Ih, travou! 

Sabe quando você faz aquele movimento errado e de 
repente, sente um estalo, como se tivesse travado as costas. 
Dr. Marcelo explica que travar é uma reação da musculatu-
ra a algum problema que já estava presente ou uma lesão 
como uma caibra que acontece por um movimento súbito 
ou quando a musculatura ainda está “fria”. É preciso repou-
so, compressa quente se disponível e, se não houver melho-
ra em algumas horas, procurar o pronto atendimento.

Tem que saber ainda a hora certa de procurar um médi-
co especializado. “Se for uma situação muito aguda de dor 
que não melhora ou, caso a pessoa tenha dor há alguns 
dias, mesmo controlada com algum analgésico simples ou 
mesmo dor leve, mas o problema não desaparece. Se houver 

Cuidados para
evitar dor nas costas
Cuidados para
evitar dor nas costas
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A recomendação é que o motorista faça alguns 
exercícios e paradas regularmente para descansar. 
O ideal é fazer alongamentos, da região lombar, 
pernas, braços e pescoço. Exercícios físicos são óti-
mos e devem ser feitos ao longo da rotina da pes-
soa, não necessariamente antes do trabalho.

“É importante que a pessoa tenha consciência de 
que é necessário se cuidar. Os problemas não sur-
gem no início. Nosso organismo suporta muito bem 
os excessos por um bom tempo. Mas quando os pro-
blemas surgem pode ser muito mais difícil consertá-
-los. Vale a pena investir na prevenção”, finaliza.

algum outro sintoma além de dor, como fraqueza ou altera-
ções de sensibilidade procurar imediatamente atendimento 
médico”, orienta Dr. Marcelo.

Segundo o médico, exercícios regulares, como caminha-
da e musculação, ajudam a manter as costas em ordem. “Se 
realizados corretamente exercícios físicos e esportes ajudam 
a prevenir dores e lesões”, diz.

 Além disso, ficar de olho na alimentação, afinal, o so-
brepeso não está relacionado com a piora da dor nas costas. 
Mas a obesidade sim. “De qualquer forma, qualquer peso 
acima do normal pode também causar problemas de coles-
terol e diabetes. Importante cuidar de toda a saúde para ter 
uma vida longa e saudável”, alerta Dr. Marcelo. 
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arece exagero falar 
que que os veículos 
urbanos de carga 
são essenciais para 

a vida da sociedade dentro dos 
grandes centros urbanos, mas 
se pararmos para pensar, eles 
têm sim uma grande respon-
sabilidade na distribuição de 
insumos de todos os tipos para 
todos nós, e isso se acentuou 
durante a pandemia. 

A ascensão dos VUCs acon-
teceu em 2008, depois que a 
lei de restrição de circulação de 
caminhões pesados em centros 
urbanos começou a ser imple-
mentada. A versatilidade dos 
modelos, que têm até 7,20 m 
de comprimento, passou a ser 
notada pela facilidade de rodar em ruas mais apertadas, de 
manobrar e estacionar, de carregar e descarregar, e muitas 
vezes de guiar com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) 
categoria B, a mesma utilizada para automóveis de passeio. 

Outro segmento que utiliza em grande escala os VUCS 
para distribuição é o de alimentos. Carlos Hernandez, Geren-
te Nacional de Logística da Bimbo Brasil, conta que na pro-
cura de soluções para a mobi-
lidade, o VUC foi identificado 
como um veículo adequado 
para atender geografias de 
grande concentração comer-
cial e demográfica, devido às 
suas dimensões que facilitam 
a circulação em vias estreitas, 
manobras em locais com tráfe-
go intenso e acesso a estacio-
namentos. Além disso, o VUC 
possui capacidade de carga 
maior em comparação a um 
veículo utilitário.

P

A vida na cidade 
depende dos VUCs

“Na Bimbo Brasil além de buscar o veículo ideal para 
cada canal de distribuição, buscamos encontrar soluções 
alternativas que contribuam à redução dos problemas de 
mobilidade urbana nas cidades: atualmente temos projetos 
como entrega noturna e entrega vespertina, carga compar-
tilhada, entre outros. Atualmente contamos com mais de 
500 veículos para realizar a distribuição urbana de nossos 
produtos, dos quais 200 são do tipo VUC”, comenta. 

Especial

A vida na cidade 
depende dos VUCs

Carlos Hernandez, 
Gerente Nacional de 

Logística da Bimbo Brasil

Carlos Hernandez, 
Gerente Nacional de 

Logística da Bimbo Brasil

crédito da foto: freepik
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Especial

O diretor de Logística da Seara, Fabio Artifon, também 
aprova o uso dos VUCs, e incorporou à sua frota os modelos 
100% elétrico, reforçando a inovação e a sustentabilidade 
priorizadas pela empresa. “Somos pioneiros em trazer ao 
mercado de alimentos refrigerados uma opção de transpor-
te que, além de contribuir positivamente com o meio am-
biente, agrega na modernização do agronegócio”, avalia.

A versão elétrica apresenta, em média, um custo opera-
cional até três vezes menor do que o VUC, modelo tradicio-
nal, segundo o executivo. “Para o meio ambiente, ele tem 
um papel fundamental: não emite carbono, sendo assim, 
a cada veículo a diesel retira-
do das ruas, cinco toneladas 
de CO2 deixam de ser emitidas 
a cada mês, o que equivale 
ao plantio de 35 árvores para 
neutralizar suas emissões. O 
desempenho vai de encontro 
ao compromisso que a JBS as-
sumiu, em março, de se tornar 
Net Zero até 2040. Ou seja, a 
Companhia se compromete a 

zerar o balanço de suas emissões de gases causadores do 
efeito estufa, reduzindo a intensidade de emissões diretas e 
indiretas e compensando toda a emissão residual”, finaliza. 

Se os veículos urbanos de carga já tinham esse peso de res-
ponsabilidade em tempos normais, com os obstáculos impos-
tos pela pandemia do novo coronavírus, desde março de 2020, 
eles se tornaram muito mais do que necessários. Além das 
atribuições diárias dos VUCS de levar para o varejo alimentos, 
medicamentos, equipamentos, encomendas de e-commerce, 
entre outros insumos. Reforçando a versatilidade dos modelos 
e a sua importância na vida da sociedade e do transportador. 

Fabio Artifon, diretor 
de Logística da Seara
Fabio Artifon, diretor 
de Logística da Seara

®

A qualidade 
que você confia!
Às vezes, a melhor parte da viagem 
está em curtir o caminho. Deixe a 
preocupação com a gente!

Tudo para o seu Iveco, Ducato 
e Renault Master.

ivecompany.com.br /ivecompany    
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Notícias

10 anos produzindo pneus

Novo portfólio 
de módulos de 
combustível

Recorde de itens no 
mercado de reposição

Fabricante dos pneus Dunlop, Sumitomo e Falken, a 
Sumitomo Rubber do Brasil celebra 10 anos de atuação 
no Brasil e aposta em investimentos na nossa região. Para 
marcar a data, o grupo anunciou um investimento de mais 
de R$1 bilhão de investimentos nas linhas de produção de 
pneus de carga e de passeio, e dessa maneira dobrar a 
produção de pneus para veículos pesados para 2,2 mil por 
dia até o ano de 2025.

A empresa inaugurou em 2013 a fábrica de pneus de 
passeio, SUV’s e vans, na cidade de Fazenda Rio Grande, 
localizada na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. 
Já a meta para a produção de pneus para veículos de pas-
seio é aumentar em 28% a capacidade de produção até 
2024, ou seja, chegar a 23 mil pneus por dia.  

Por meio da divisão Marelli Cofap Aftermarket, a Magneti 
Marelli lança linha de módulos de combustível na reposição. 
Segundo a marca, os novos produtos chegam para com-
plementar a linha de Bombas de Combustível, atendendo o 
mercado de reposição com 31 códigos para aplicações im-
portantes da frota brasileira das marcas Citroën, Fiat, Ford, 
GM, Toyota, Peugeot e Volkswagen.

Os produtos são compostos por pré-filtro, copo, tampa 
superior (flange), vedação do flange, tubulação, bomba de 
combustível (refil), sensor de nível e, em muitas aplicações, 
regulador de pressão. 
Todos estes componen-
tes que fazem parte do 
conjunto também são 
comercializados separa-
damente com a marca 
Magneti Marelli. É im-
portante destacar que a 
bomba de combustível 
do conjunto atende às 
demandas exigidas pe-
los veículos e possuem 
certificação Inmetro 
(Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia).  

A MWM comemora 
o lançamento de novos 
mil itens no mercado 
de reposição. O registro 
faz parte de um reposi-
cionamento de portfó-
lio e chega no momen-
to em que a empresa 
celebra os 68 anos de 
história no Brasil e 4.5 
milhões de motores 
produzidos.

Voltados para o mer-
cado de reposição, os 
novos itens pertencem 
às linhas Master Parts® 
– linha de peças multi-
marcas com a qualida-
de assegurada MWM e 
a linha Opcional – linha de peças para motores MWM, certi-
ficadas e validadas pela engenharia da MWM, para motores 
com mais tempo de uso.

A empresa conta com um eficiente CDP (Centro de Distri-
buição de Peças) localizado em Jundiaí (SP), onde armazena 
mais de 16.000 itens ativos, aproximadamente 2 milhões de 
peças movimentadas por mês e com distribuição para mais 
de 1.100 distribuidores ao redor do mundo.  
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Notícias

Celebração e presença em 60% de caminhões

Transportadora com veículos 100% elétricos 

Atuação no Brasil e foco no futuro

Com mais de 8,7 milhões de eixos produzidos, a Meri-
tor Brasil celebra 65 anos com presença em 60% de cami-
nhões pesados e metade do mercado de eixos acima de 6 
t. Com fábrica em Osasco (SP), a marca de origem ame-
ricana, um adas principais fabricantes de eixos e sistemas 
de drivetrain para veículos comerciais do mundo, prevê 
crescimento de 90,48% neste ano, passando de 63 mil 
eixos produzidos em 2020 para 120 mil eixos em 2021.

A Meritor Brasil se orgulha de parceiros expressivos como 
Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO), Iveco, Mercedes-
-Benz, DAF, Volvo e Agrale, sempre focada em oferecer aos 
caminhões, ônibus e veículos especiais uma ampla gama 
de produtos que transmite a força do motor da caixa de 

Com mais um passo em direção ao futuro da logís-
tica de distribuição, a Braspress acaba de adquirir veí-
culos 100% elétricos da marca JAC Motors, que circu-
larão nas operações urbanas da cidade de São Paulo. 

Com sede em Guarulhos, a empresa reforça seu 
compromisso com o meio ambiente e destina os ve-
ículos para sendo conduzidos exclusivamente por 
mulheres, que farão parte do programa Rainhas do 
Volante. 

Com autonomia de 200 quilômetros e capacidade 
de carga de até 4 toneladas, os modelos serão desti-
nados às operações do Centro de Apoio Operacional 
Braspress (CAOB) Cantareira, responsável pelo abas-
tecimento da região central da capital paulista.  

transmissão até as rodas. Entre simples, duplos e tandem, 
os eixos fabricados na planta de Osasco (SP) variam entre 6 
e 125 t de Peso Bruto Total Combinado (PBTC).  

Reforçando seu compro-
misso com os clientes, a Dana 
comemora 74 anos de atuação 
no Brasil focada no futuro. A 
marca está presente com seus 
produtos em mais de 90% da 
frota brasileira circulante de 
caminhões.

A Dana tem como missão 
trabalhar em prol de uma es-
tratégia voltada para a parcei-
ra nos negócios, para melhor 
atender os clientes nos diver-
sos mercados e segmentos, 

tanto no fornecimento para 
as montadoras quanto para 
o mercado de reposição. Para 
isso, a marca segue ampliando 
e reforçando o estreito rela-
cionamento com a ampliação 
do portfólio de produtos e de 
marcas fortes como Spicer, Al-
barus e Victor Reinz.

A fabricante também tem 
focado suas ações na excelên-
cia operacional e na busca pela 
preservação ambiental, susten-
tabilidade e equidade.  
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Direção

gente tem que se cuidar. Ainda mais depois do 
susto que todo mundo passou – e ainda está pas-
sando – com essa tal de pandemia. E quem traba-
lha com transporte de cargas tem que se cuidar 

ainda mais, pois está o dia inteiro exposto a diversas ações, 
inclusive, mais vulneráveis à transmissão do coronavírus.

A mesma pandemia que mostrou que temos que tomar 
conta de nós e de quem a gente ama, revelou como o trans-
porte de cargas é essencial para o sustento do mundo, em 
todos os setores. Alimentos, remédios, insumos, tudo que a 
gente precisava chegou até nós por conta dessa importante 
classe de profissionais. 

O transportador enfrenta desafios todos os dias, ultra-
passa obstáculos como o alto custo do combustível, manu-
tenção do veículo, baixa do valor do frete, pedágios, longas 
horas no volante. Mesmo assim, não pode se descuidar da 
segurança, da sua própria, do seu veículo e da sua carga. 

A

Texto: Carol Vilanova  |  Fotos: Divulgação

Uma profissão de essencial importância para a sociedade precisa estar com tudo em 

cima! Por isso, o motorista tem que cuidar da sua segurança em vários sentidos. Veja 

aqui algumas dicas de especialistas

Mais segurança para 
quem vive do transporte

crédito da foto: freepik



Direção

A falta de segurança pode ocasionar em perdas e com-
prometer os investimentos realizado, colocando o lucro do 
transportador dentro do ralo. Gerenciar os riscos que você 
corre todos os dias, ficar de olho, pode ajudar na sua produ-
tividade, e consequentemente, na sua saúde e no que entra 
no bolso no final do mês. 

Existem algumas práticas que ajudam a diminuir os ris-
cos na hora do frete, basicamente: respeitar as leis de trân-
sito, evitar paradas inesperadas e desvios de rota, não carre-
gar excesso de peso, e ficar atento para não sofrer acidentes 
e roubos de carga. 

Para se ter uma ideia, a Associação Nacional do Trans-
porte de Cargas e Logística (NTC&Logística) registrou em 
2020 o total de 14.159 ocorrências de roubos de cargas 
no Brasil. Apesar de ter tido uma queda de 23% em relação 
ao ano anterior, cenário ainda é preocupante, já que foram 
computados prejuízos de R$1,2 bilhão para o setor.

Entre os produtos mais visados, segundo a entidade, 
estão os gêneros alimentícios, cigarros, eletroeletrônicos, 
combustíveis, bebidas, artigos farmacêuticos, autopeças, 
defensivos agrícolas e têxteis e confecções.

Direção defensiva

Pelo bem de todos, a dirigir com prudência e respeito é 
um dos mais importantes pontos para garantir a segurança 
dos motoristas em serviço. Manter uma jornada de trabalho 
saudável, com descansos regulares é mais uma orientação 
que só tem a ajudar. 

Dormir bem ter uma alimentação saudável, praticar exer-
cícios físicos regulamente são práticas que reduzem sinto-
mas como fadiga, falta de reflexo e estresse, que podem 
resultar em acidentes. 

Esteja focado no trabalho, não utilize o celular enquanto 
está dirigindo, e tome cuidado ao mexer no rádio ou ao con-
versar com outra pessoa e deixar de prestar atenção nas vias. 
Todo motorista deve estar capacitado e devidamente docu-
mentado para atuar como transportador, incluindo com a 
categoria correta da CNH. 

Ah, coloque na lista: obedecer às leis de trânsito e os 
limites de velocidade, além de executar a gentileza com ou-
tros motoristas, pedestres, ciclistas etc. É prudente contar 
com sistema de alarmes, rastreamento do veículo via GPS, 
bloqueio e desbloqueio remoto etc. 
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Manutenção

Cuidar bem da sua ferramenta de trabalho, primeiro 
porque dela vem seu sustento e segundo por ser um bem 
material que pode te render depois. Não se esqueça que o 
barato sai caro, o que esperar a peça quebrar para substituir 
pode trazer muito mais dor de cabeça. Pense que assim, sua 
produtividade será maior, sua rota otimizada e o consumo 
de combustível seja reduzido.

E o pneu tem que ter mais atenção ainda, já que quan-
do desgastados podem prejudicar outros componentes do 
veículo, como o sistema de suspensão. Sem contar que po-
dem causar sérios acidentes. Aliás, de uma maneira geral, a 
manutenção em dia tem a capacidade de diminuir o número 
de acidentes

Uma eventual troca repentina dos pneus causa atrasos 
nas entregas e até chegam a impedir que o transportador 
possa viajar. O que pode te colocar em má situação, pois 
seu cliente é que vai acabar prejudicado, já que não poderá 
contar com suas mercadorias. 

Principais causas de acidentes
com veículos de carga

• Profissional sem treinamento ou capacitação

• Longas horas de trabalho sem descanso 

• Falta de manutenção do veículo

• Rota mau projetada 

• Excesso de carga no veículo

• Excesso de velocidade

crédito da foto: freepik

Direção



Se beber, já sabe, não dirija!

Beber e dirigir não com-

bina e pode colocar 

tudo a perder: 

Sabemos que é 

proibido dirigir 

sob efeito do 

álcool, além de 

estar infringindo 

a lei, você está co-

locando você e outras 

pessoas em risco. De acordo com o 

Artigo 306 da Lei 9.503 de 1997 do Códi-

go de Trânsito brasileiro: “Conduzir veículo 

automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool 

ou de outra substância psicoativa que de-

termine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, 

multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. “

Carga no destino correto

Desde o planejamento da rota até atitudes para evitar 
perda e roubo de carga às vezes demandam aspectos sim-
ples, que trazem benefícios aos caminhoneiros e aos clientes. 

Tudo começa na planilha, o gerenciamento e a gestão do 
transporte, mesmo que o transportador seja autônomo, ge-
ram bons resultados. Muitos fatores podem ser melhorados 
quando são planejados antes de começar o dia.

Não deixar espaços vazios dentro do compartimento de 
carga evitam que os produtos se movimentem durante o 
trajeto, o que diminui o risco de danos às cargas. Atenção 
para não exceder o limite de carga do seu veículo, além de 
ser passível de infração, pode prejudicar o seu veículo meca-
nicamente e provocar acidentes. 

Seu trajeto deve ser determinado antecipadamente. É 
sempre bom saber para onde o veículo está indo, por onde 
vai passar e seu ponto de estacionamento no local de des-
tino. Assim, pode-se criar trajetos mais ágeis e seguros ga-
nhando em tempo e produtividade. 

crédito da foto: freepik

Direção
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Atitudes
que geram 
mais multas 
no trânsito

Trânsito

Atitudes
que geram 
mais multas 
no trânsito

inguém gosta de tomar uma multa, não é mes-
mo? Mas às vezes, por descuido e até por im-
prudência, lá chega o envelope premiado na sua 

casa. E não tem jeito, ou paga e indica o condutor, se for o 
caso, ou fica com problemas de dívidas no veículo e não vai 
poder licenciar para rodar com a documentação correta. E 
para o transportador, isso é inviável. 

De acordo com a Zul+, uma autotech especializada em 
serviços para os motoristas, algumas multas são mais co-
muns no dia a dia. Exceder o limite de velocidade e dirigir 
após ingerir bebida alcoólica são condutas ilegais no trânsito 
que bem conhecidas pelos motoristas. 

Porém, existem outros hábitos comuns ao dirigir que tam-
bém rendem multa, e muitas vezes acabam passando desper-
cebidos. Para evitar o prejuízo de uma infração e respeitar as 
regras no trânsito, a empresa fez uma lista com 10 atitudes 
que rendem multa, e são mais habituais do que pensamos.  

“Os motoristas desco-
nhecem a penalidade por 
boa parte dessas práticas 
corriqueiras, que além de 
gerar multa aos motoris-
tas, aumentam o risco de 
acidentes. Por isso a im-
portância de dirigir com 
segurança e ficar atento 
aos cuidados no trânsi-
to”, afirma André Brunet-
ta, CEO do Zul+. 

N
Texto: Carol Vilanova  |  Fotos: Divulgação

1. Mexer no celular enquanto dirige 

É proibido, mas muita gente ainda cisma em usar o ce-
lular enquanto dirige. Um levantamento feito pelo Detran, 
com números dos últimos 4 anos, mostrou que o celular ao 
volante representa 7,5% de todas as punições de motoristas 
que trafegam pelas vias paulistas. 

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o condutor 
que for flagrado em uma ligação enquanto dirige poderá 
responder a uma infração média, no valor de R$ 130,16. 
Porém, o que muita gente não sabe é que a multa fica ainda 
mais cara para quem for flagrado digitando ou manuseando 
o celular enquanto dirige. Nesses casos, a infração é gravís-
sima e chega a R$ 293,47. 

2. Fumar ao volante 

É bastante comum ver motoristas fumando enquanto 
estão no volante. O CTB não trata especificamente sobre o 
ato de fumar ao volante, porém define que dirigir sem as 
duas mãos no volante é passível de 
multa média, exceto quando você 
for fazer sinais de mudança de faixa, 
mudar a marcha ou acionar equipa-
mentos no veículo. Dessa maneira, 
é possível afirmar que fumar ao vo-
lante pode causar um prejuízo de 4 
pontos na CNH e R$130,16 no bolso 
do motorista. 

MULTA !

crédito da foto: freepik
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Trânsito

3. Jogar lixo ou bituca de cigarro pela janela 

Além da falta de educação e respeito com o espaço pú-
blico, essa atitude contribui para o entupimento de córre-
gos, o que pode ocasionar enchentes na cidade. Conforme 
prevê o Código de Trânsito Brasileiro, atirar do veículo ou 
abandonar na via objetos ou substâncias é infração de trân-
sito de gravidade média com multa de R$ 130,16. 

4. Estacionar em cima da calçada 

Apesar da calçada ser o lugar para os pedestres se sen-
tirem seguros, não é nada incomum andar pela cidade e 
encontrar um veículo parado sobre a calçada. Tal atitude é 
uma infração grave e tem como penalidade uma multa no 
valor de R$ 195,23; 5 pontos na CNH e remoção do veículo. 
Com a Nova Lei de Trânsito do Brasil, estacionar sobre ciclo-
vias também passou a ser uma infração. 

5. Estacionar na esquina 

Essa prática é mais comum do que deveria e é uma in-
fração de trânsito. A multa por estacionar em esquinas tem 
valor médio de R$130,16 e 4 pontos na CNH. O veículo tam-
bém é removido do local e guinchado para o pátio. 

6. Buzinar de forma prolongada 

A buzina deveria ser utilizada de maneira breve, como se 
fosse um alerta para outros condutores ou pedestres. Mas 
na hora do estresse, muitos motoristas acionam a buzina de 
forma prolongada, o que gera um efeito dominó. Essa atitu-
de é considerada infração de trânsito leve, com 3 pontos na 
CNH e multa de R$ 88,38. 

7. Comer ou beber enquanto dirige 

Quem costuma comer ou beber enquanto dirige tam-
bém corre o risco de ser multado. O motivo é o mesmo do 
uso do celular ou de fumar dentro do carro: você não deve-
ria tirar as duas mãos do volante. Segundo o CTB, a infração 
é de gravidade média com multa de R$130,16 e 4 pontos 
na CNH. 

8. Transitar com lotação excedente 

Além de ser desconfortável para os passageiros, esse tipo 
de atitude também coloca em risco a vida de todos que es-
tão dentro do veículo. Transitar dessa maneira é uma infra-
ção gravíssima com multa no valor de R$293,47 e 7 pontos 
na CNH. Nesse caso, o veículo ainda é retido pela polícia. 

9. Passageiro sem cinto de segurança
 
A utilização do cinto de segurança é obrigatória tanto no 

banco dianteiro quanto traseiro. O condutor ou passageiro 
que deixar de usar o cinto de segurança está cometendo 
uma infração grave e a penalidade é multa de 5 pontos na 
CNH e R$195,23. 

10. Não sinalizar com seta antes de realizar 
manobra 

Acontece todo dia e tora hora, apesar de ser instruída no 
Curso de Formação de Condutores (CFC). Antes de mudar 
de faixa é necessário acionar a seta. Segundo o Código de 
Trânsito Brasileiro, deixar de indicar com antecedência a re-
alização de uma manobra é uma infração de trânsito grave 
com multa de R$195,23 e 5 pontos na CNH. 
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VUC pelo Mundo

ão 40 anos de mercado na Europa, muitos deles 
como o veículo comercial leve mais vendido. Lá do 
outro lado do mundo as novidades automotivas 
sempre chegam primeiro. Em 2020, por exemplo, 

foram 150 mil unidades comercializadas, um aumento de 
8% em relação a 2019, mesmo em época de pandemia. 

Estamos falando da Fiat Ducato, que ganhou uma re-
estilização, ficou mais moderna, sem perder sua missão de 
atender a todas as necessidades de carga e mobilidade dos 
seus clientes, com eficiência, versatilidade e tecnologia. 

No visual, o Novo Ducato ficou mais alinhado com os 
novos tempos da Fiat, a grade renovada com o destaque 
do novo e icônico emblema da Fiat. O dinamismo aparece 
por conta do design dos faróis com formato redesenhado 
somado à tecnologia Full LED de alto desempenho. Os gru-
pos ópticos são divididos em três partes que fornecem 30% 
mais brilho e com guia de luz LED desenvolvendo a caracte-
rística luminosa que marca a “assinatura” do Ducato. 

Dentro do veículo, o que a Fiat chama de “revolução” 
foi implementado, com o objetivo de melhorar a qualidade 
de vida a bordo e a facilidade de uso. Renovação e capri-
cho no acabamento, com um painel de instrumentos rede-
senhado, novos volante e alavanca de câmbio. Além dos 
painéis das portas mais funcionais e espaçosos e controle 
de temperatura automático.

Sobre conforto, o Novo Ducaro traz bancos com visual 
mais moderno e novo acolchoamento para aproveitar ao 
máximo a ergonomia e reduzir o estresse para motoristas e 

S passageiros na hora do trabalho.
A chave é do tipo Keyless Entry and Go para abrir e fechar 

as portas da cabine e do compartimento de cargas, além de dar 
partida no motor sem chave. O freio elétrico de estacionamen-
to ajuda a reduzir o espaço na cabine e facilitar a movimenta-
ção, sendo que o banco do passageiro “Eat and Work” se torna 
um espaço confortável para trabalhar ou fazer um lanche. 

Na parte de conectividade, o Full Digital Cockpit apon-
ta informações e avisos mais úteis para a viagem, desde a 
navegação 3D aos auxiliares de direção, e oferece intera-
ção com o sistema de multimidia Uconnect, para melhor se 
adaptar às solicitações do motorista. Isso com telas de até 
10,1 “, sistema de radionavegação e interface com Apple 
Car Play / Android Auto. 

Fiat Professional na Europa 
revela nova linha da Ducato
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Dirigibilidade
 

Já de acordo com as leis de emissões Euro 6D-Final, 
os novos motores diesel Multijet3, baseados na nova ar-
quitetura H3 Power desenvolvida pela Stellantis para a Fiat 
Professional, chegam à terceira geração. 

O objetivo é alta eficiência, graças ao peso reduzido e 
a redução do consumo e das emissões de CO2 até -7% em 
relação ao motor da geração anterior, alta durabilidade, 
possível pelo uso de componentes específicos e mais con-
forto, resultado de maior elasticidade e menos ruído. 

A gama está dividida em quatro níveis de potência e 
duas transmissões, manual de 6 velocidades disponível 
para 120, 140, 160, 180 cavalos de potência e automático 
com a transmissão “9Speed” de 9 velocidades, disponível 
em 140, 160 e 180 cavalos. 

A caixa manual de 6 velocidades para as potências de 
120 e 140 cavalos é nova, o que garante uma maior fluidez 
nas mudanças do que a anterior. 

Para melhorar ainda mais a dirigibilidade, a direção hi-
dráulica tradicional foi substituída por uma eletricamente 
assistida, com regulagem automática que facilita as opera-
ções de estacionamento. 

Graças à arquitetura elétrica totalmente renovada, o 
Novo Ducato traz a bordo uma ampla nova gama de sis-
temas de Segurança e Assistência ao Condutor, que visam 
melhorar a experiência na estrada e tornar o veículo um 
ambiente de trabalho mais seguro. 

O modelo é o primeiro “Large Van” com condução 
autónoma de nível 2, oferecendo uma gama completa de 
Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) 
tanto ao conduzir como ao estacionar. Controle de 
velocidade, frenagem eletrônica, inclusive para obstáculos 
como pedestres e ciclistas, monitoramento da atenção do 
motorista ao dirigir, controle de cruzeiro e manutenção do 
veículo na faixa. 

A gama de sistemas de direção e de assistência 
ao estacionamento é complementada pelo Espelho 
Central Digital que projeta digitalmente e melhora a 
imagem traseira substituindo o espelho retrovisor, o 
sistema ESC aprimorado com Cross Wind Assist e Trailer 
Stability Control e Active Park Assist., o assistente semi-
autônomo para manobras de estacionamento paralelas e 
perpendiculares. 

VUC pelo Mundo
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Frete a frete

Entre um carreto e outro, Daniel Santos, de 
38 anos, foi até o interior de São Paulo le-
var uns móveis. Ex-funcionários da Ford, ele 
mora em São Paulo no Bairro de São Mateus 
e comprou o caminhão depois que a fábrica 
encerrou as atividades por aqui, mas os bo-
letos não pararam de chegar. “Como opção 
fui fazer transporte de cargas, comprei uma 
Renault Master 2019, na época zero Km, “do 
tipo furgão refrigerado”, diz. Com o amigo 
Robson, ele atende toda a região de Ribeirão 
Pires e Sorocaba. 

Carlos Alberto Ferreira, 54 anos, é São Paulo, e trabalha como motorista há 10 anos. Antes disso era torneiro mecâ-
nico, mas foi mandado embora da empresa. “Como não achava outra posição com o mesmo salário, tive que optar 
por comprar um caminhão particular e ir pra rua”, conta.  Ele dirige um Hyundai HR 2011, implementado com baú 
refrigerado e faz transporte de carnes, linguiças e frios em geral. O em-
barque da carga é feito em Barueri, então, Carlos sai distribuindo por 
todo o estado. “Rodo o litoral, interior, qualquer local do município de 
São Paulo a gente tá indo”. Carlos ressalta que sobre o transporte, o 
mais interessante é que ele pode fazer o próprio horário. “Não dependo 
de patrão, mas prefiro mesmo é trabalhar, não sou aposentado ainda, 
então tenho que correr atrás”, comenta. 
O melhor dos mundos para Carlos era trabalhar como agregado para 
uma empresa contratada. “Aí a entrega é rápida, não é como esse tipo 
de mercado que que se leva uma ou duas horas parado, esperando 
descarregar. É ruim porque tempo é dinheiro”. Consciente, Carlos não 
descuida da manutenção. “Tenho que manter o caminhão em ordem 
com manutenção, seguro, tudo o que precisar. É meu instrumento de 
trabalho”, finaliza. 

vendas@gardinotec.com.br
www.gardinotec.com.br11 2723.9933
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Wellington Domingos da Silva, 36 anos, é da Zona 
Leste de São Paulo, e trabalha como motorista desde os 
23 anos. “Antes trabalhei como técnico de informática, 
mas não tava dando muito serviço, então eu parti para 
o transporte. Meu pai fazia transporte, também com 
um VUC”, conta. 

Ele roda o estado de São Paulo com sua Renault 
Master furgão, transportando alimentos não perecíveis 
tanto para mercados grandes quanto para pequenos. 
“Pego no atacadista em São Paulo e faço a distribui-
ção para várias localidades, mas minha área é o litoral”. 
Wellington diz que gosta de ser transportador, mesmo 
quando o trabalho exige que acorde muito cedo. “Às 
vezes acordo tipo três horas da manhã, quando tem 
que viajar para mais longe e ainda tem que carregar 
antes de partir”, comenta. 

Emerson Adriano Ogliari, 40 anos de idade, descendente de italiano, 
veio da cidade de Maravilha/SC, e trabalha como transportador há 12 
anos, portando a carteira de habilitação categoria B. 

Ele saiu do Sul para trabalhar em churrascaria em São Paulo, mas o 
sonho sempre foi trabalhar com caminhão. “Tive a oportunidade de com-
prar uma Sprinter e trabalhar com frete, fiquei durante um ano, depois 
passei para a Master e hoje estou com uma Iveco Daily 35S14, ano 2014, 
implementada com baú carga seca normal, transportando móveis”. 

Ele é preocupado em manter o desempenho e a durabilidade do ve-
ículo. “Eu sempre transporto carga sem exceder o peso, por conta da 
segurança, excesso não permite uma frenagem segura. Costumo fazer a 
manutenção preventiva e não tenho mais problemas, sei que posso con-
fiar no carro”, diz. 

“Tem que ser cuidadoso com o carro, é importante 
fazer manutenção, nós que temos alguns anos de expe-
riencia sabemos que a prevenção é o melhor negócio, 
fazemos os cuidados necessários para não ficar para-
do”, finaliza. Com ele, viaja Rafael Silva, 33 anos, que o 
ajuda há três anos. 
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Ciclo urbano

ue o novo VW Delivery está em todos os can-
tos da cidade, todo mundo já sabe. O modelo 
Express+, tem uma vantagem que muito trans-
portador abraçou, é um caminhão que pode ser 

dirigido com a CNH categoria carteira B, a mesma usada 
para dirigir veículos de passeio. 

Uma solução de bom tamanho para os transportadores 
VUC, que estão com muito mais fretes por conta do cresci-
mento do e-commerce, do delivery de alimentos e da distri-
buição de insumos dentro de grandes centros. Eles podem 
circular sem restrição e são fáceis de manobrar e estacionar.  

Um dos pontos de destaque do Delivery é que tem con-
forto de automóvel, mas força de caminhão. O modelo usa 
o Cummins ISF de 2,8 litros com tecnologia EGR, que dis-
pensa o uso do Arla 32. São 150 cv e de potência com tor-
que máximo de 360 Nm numa ampla faixa de rotações. A 
transmissão é manual de seis marchas, com engates suaves 
e facilidade de operação. 

Q Com Peso Bruto Total (PBT) de 3.500 kg, o VW Delivery 
Express+ pode ser equipado com diversos tipos de imple-
mentos: carga seca ou baú, carroceria aberta, frigorífico, 
guincho. E o rodado na traseira simples ajuda na hora da 
cobrança de pedágio, no mesmo valor de um carro.

Já tem muitas empresas e muitos transportadores autô-
nomos utilizando o VW Delivery, com aprovação na opera-
ção do dia a dia. 

VW Delivery Express 
ganhando as ruas da cidade
VW Delivery Express 
ganhando as ruas da cidade
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Ciclo urbano

Quem utiliza o veículo 

Paulo Roberto Santos Silva, é autônomo, e conta com 
duas unidades do VW Delivery Express em sua frota, adqui-
ridos na Apta Caminhões e Ônibus. Ele atua em todo terri-
tório nacional, fazendo desde frete a mudanças, e está no 
mercado há seis anos

“Há três anos com a marca, já tive outras e o custo-be-
nefício é excelente. O caminhão não quebra. Acho o modelo 
o melhor da categoria. A Volkswagen veio para dominar o 
mercado, na minha opinião. O tamanho do veículo é ex-
celente porque permite circular pelos grandes centros, e é 
um pouco maior do que o modelo que eu já trabalhei de 
outra marca. Faço frete, mudança e rodo o Brasil inteiro. 
Estou gostando e tenho planos de comprar mais um ainda 
esse ano, principalmente porque a nova versão está com o 
diferencial melhor. E quero crescer. Por enquanto penso em 
um modelo, mas quando der quero comprar mais”, Paulo 
Roberto Santos Silva, autônomo. 

A transportadora Cooperfrios atua há 25 anos para a 
BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo 
e conta com seis modelos Delivery Express na sua frota, tam-
bém adquiridos na Apta Caminhões e Ônibus. 

“O caminhão é muito bom. Atende todas as expectati-
vas. Se for comparado com outros modelos no mercado é 
muito vantajoso. Não quebra, a durabilidade é boa, não é 
barulhento e é confortável. Além disso, é econômico e com-
pleto. Eu só agregava e passei a comprar porque se tornou 
vantajoso. Aliado a tudo isso, a Apta nos recebeu de portas 

abertas, o pessoal está sempre pronto e disposto a nos aten-
der. Temos outras concessionárias da marca que estão mais 
próximas de nós, mas vamos mais longe, lá na Apta porque 
o atendimento é diferenciado”, William Costa Freitas, presi-
dente da Cooperfrios.

No Grupo Ledani, transportadora e locadora de veículos, 
a escolha pelo Delivery Express + aconteceu pelo fato do 
custo de manutenção ser menor que seus concorrentes. Ou-
tro fator que fez a empresa ficar atraída pelo veículo foi a ca-
pacidade de implementação, já que é possível adicionar um 
baú bem maior, tendo em vista veículos de outras marcas.

“Eu tive a experiência de estar a bordo de um Delivery 
Express + e posso dizer que é um caminhão extremamen-
te confortável, principalmente pelo fato de contar com um 
aviso de troca de marcha. Recomendo o Delivery Express + 
para todos que desejam adquirir um veículo robusto, con-
fortável, e acima de tudo, de qualidade”, Leandro Bulla Ro-
drigues Ramos, diretor comercial do Grupo Ledani. 

André Francisco do Carmo, proprietário da AFC Trans-
portes, conta que são muitos os benefícios que o fizeram 
optar pelo Delivery Express+. “O veículo é bem mais robus-
to. Outra vantagem do Delivery Express + é o assistente de 
partida em rampa, que oferece muito conforto para quem 
dirige o caminhão. Também posso citar o controle de tração, 
que evita que o veículo “patine” em algumas condições, tra-
zendo muito mais segurança para o motorista. Por todos 
esses motivos, estou bem satisfeito com o Delivery Express+ 
e posso dizer que é um caminhão perfeito. Ele é tão confor-
tável quanto um carro de passeio”, finaliza. 

Leandro Bulla Rodrigues 
Ramos, diretor comercial 
do Grupo Ledani

Leandro Bulla Rodrigues 
Ramos, diretor comercial 
do Grupo Ledani

Paulo Roberto Santos 
Silva, autônomo
Paulo Roberto Santos 
Silva, autônomo

André Francisco do Carmo, 
proprietário da AFC Transportes

William Costa Freitas, 
presidente da Cooperfrios
William Costa Freitas, 
presidente da Cooperfrios

André Francisco do Carmo, 
proprietário da AFC Transportes
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Por Ana Julia L. Cagnassi
Médica Veterinária
formada pela
Universidade Metodista 
de São Paulo

om os avanços da medicina veterinária, a derma-
tologia é uma das especialidades que avançaram 
muito, tanto em estudos como em medicamen-

tos específicos para a pele. Confira abaixo as causas, sinto-
mas e tratamento da Dermatite Atópica! 

É comum vermos os animais se coçando e com a pele 
vermelha, consequentemente seus tutores pensam que 
pode ser pulgas ou carrapatos. Mas nem sempre as causas 
são esses parasitas externos. 

As doenças de pele dos pets podem ser divididas em in-
fecciosas e alérgicas. As infecciosas são causadas por para-
sitas, bactérias e fungos, que colonizam e afetam a saúde 
da pele dos animais. As alérgicas são doenças onde o meca-
nismo de defesa do próprio organismo gera uma reação na 
pele, uma das mais comuns é a Dermatite Atópica. 

A dermatite atópica é uma inflamação crônica que atin-
ge a pele dos pets e causa muita coceira (prurido). Por isso, 
fique atento aos principais sintomas: 

• Coceira excessiva;
• Vermelhidão e descamação da pele;
• Hiperpigmentação;
• Alopecia;
• Otite de repetição,
• Lesões bacterianas ou fúngicas. 

Com o avanço destes sintomas, pode ocorrer de forma 
secundária uma infecção da pele por bactérias. Essas infec-
ções são muito comuns e afetam principalmente as patas, 
abdômen, região inguinal, coxa medial, orelhas e face. 

C

Meu animal

Dermatite Atópica,
você já ouviu falar?

Existem diversas causas da dermatite atópica, ou seja, 
qualquer item ambiental que entre em contato com a pele 
do animal, pode desencadear uma reação alérgica. Esses 
alérgenos estão frequentemente no ambiente e entre os 
mais comuns estão:

• Ácaros
• Bolores
• Poeira
• Pólen
• Alimentação
• Produtos de limpeza

Por se tratar de uma doença com diversos sintomas e 
causas diferentes e inespecíficos, o diagnóstico só é feito 
após investigação clínica e laboratorial, portanto, procure 
sempre um Médico Veterinário da sua confiança para aten-
der o seu animalzinho e tratá-lo.

Infelizmente a dermatite atópica ainda não tem cura, por 
isso, realiza-se o tratamento dos sintomas que essa doença 
pode causar e posteriormente, existe o controle da doença. 

O tratamento é sempre realizado de acordo com cada 
animal e o sintoma que ele esteja apresentando. Por isso, 
pode variar de animal para animal e nunca será o mesmo. 
Algumas das medidas tomadas são o uso de anti-histamíni-
cos, antibióticos, shampoos para dermatite, suplementação, 
rações medicamentosas e/ou hipoalergênicas. 

* crédito da foto: freepik

Dermatite Atópica,
você já ouviu falar?
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 um momento no qual a saúde está sendo priori-
dade em todos os setores da sociedade, a Mer-
cedes-Benz encontrou uma maneira bem perso-
nalizada para ajudar. Transformou e doou dois 

ônibus da marca e oito carretas para projetos voltados para 
a área saúde em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira. 

Ambos os programas são apoiados pelo Ministério Fede-
ral de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alema-
nha (BMZ), via DEG/KfW e pela Câmara Brasil-Alemanha de 
São Paulo (AHK São Paulo). 

Os dois ônibus foram transformados em unidades mó-
veis de vacinação e doados para a campanha de imunização 
contra a Covid-19, percorrendo comunidades mais vulnerá-
veis do País. Apenas no primeiro mês, superou a meta de 
atendimentos, ultrapassando 15 mil doses aplicadas. 

O ônibus modelo rodoviário O 500 R, que doado pela 
Mercedes-Benz, está baseado em Maceió, capital de Alago-
as, e circula pelos bairros da cidade. Mais adiante segue para 
o Rio Grande do Norte e o Ceará.

Já o ônibus urbano OF 1519 neste momento percorre 
várias cidades mineiras, em seguida a unidade móvel seguirá 
para o estado do Rio de Janeiro. 

A Mercedes-Benz explica que os dois ônibus irão percor-
rer outros estados brasileiros para aumentar a capilaridade 
do atendimento, apoiados também por uma Van Mercedes-
-Benz de 8 lugares, utilizada pelas equipes da CVB durante 
todas as etapas do projeto.

N

Saúde sobre rodas

Carretas e ônibus 
equipados de esperança 

Carretas da saúde 

Oito carretas puxadas por caminhões Novo Actros são 
frutos do programa Unidades Móveis de Saúde – “#Unin-
do Forças”, realizado pela parceria entre Mercedes-Benz do 
Brasil com a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein, contando com o apoio da Vale e da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Uma dessas carretas está à disposição da Prefeitura de 
Itabira (MG), com o objetivo de oferecer atendimento médi-
co e assistência a comunidades carentes, inclusive com aten-
dimento médico gratuito a pacientes da COVID-19. 

No local tem capacidade de atender 40 pacientes por 
dia para exames de tomografia computadorizada, teleaten-
dimento e teste rápido de antígeno para COVID-19. Esse 
semirreboque recebe uma configuração interna especializa-
da com estrutura e equipamentos de saúde para cuidar da 
saúde desses pacientes. 

De acordo com a empresa, o projeto #Unindo Forças é 
uma iniciativa idealizada e gerenciada pela Mercedes-Benz 
do Brasil, com envolvimento dos parceiros, que estão contri-
buindo com 4,5 milhões de Euros para a aquisição das Uni-
dades Móveis de Saúde, em breve rodando por todo país. 

Carretas e ônibus 
equipados de esperança 
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Lançamento

rimeiro caminhão 100% elétrico desenvolvido no 
Brasil, o Volkswagen e-Delivery chega para fa-
zer história. Os veículos já estão disponíveis para 
venda na rede de concessionárias da marca, com 

previsão de entrega a partir de novembro. Inclusive para 
grandes empresas que garantem reduzir a emissão de tone-
ladas de dióxido de carbono, contribuindo para o transporte 
urbano com sustentabilidade. 

O caminhão elétrico funciona com um motor de tração 
capaz de entregar torque máximo já em baixas rotações, são 
300 kW de potência. O modelo não conta com transmissão, 
por conta de seu alto torque transmitido de forma imediata 
ao eixo trativo.

Segundo a marca, com a opção de seis ou três pacotes 
de bateria, a engenharia inteligente do e-Delivery se traduz 
em uma autonomia de até 250 km, de acordo com a confi-
guração do veículo e a aplicação. 

A engenharia conta com baterias de íons de lítio de de-
sign otimizado, mais leves e livres de níquel, cobalto e man-
ganês, sendo a opção mais sustentável. O e-Delivery opera 
com uma tensão nominal de 650 volts. 

O modelo suporta uma recarga em corrente contínua 
de até 150 kW de potência, reduzindo o tempo do veículo 
parado nas estações de carregamento, deixando mais dispo-
nibilidade ao motorista. O padrão de tomada é internacio-
nal, o CCS-2, seguido também pelo mercado europeu e pela 
maioria das montadoras de veículos elétricos.

Temos ainda o freio regenerativo de três estágios, 
capaz de aproveitar até 40% da energia gasta para 
desacelerar, utilizada para recarregar as baterias. Cerca 
de 100 sensores e novos controles eletrônicos tornam o 
veículo mais eficiente. 

P

A marca destaca ainda o Eco-Drive Mode, acionado pelo 
motorista quando necessita economizar bateria e aumen-
tar a autonomia. O e-Delivery vem equipado de série com 
controle automático de tração, sensor de inclinação, sistema 
auxiliar de partida em rampa (HSA), entre outros recursos. 

O VW e-Delivery chega ao mercado como uma solução 
100% elétrica, conectada e inteligente. O preço não agrada 
muito, mas segundo a VW, fica em torno de três vezes o va-
lor de um veículo equivalente a diesel, porém, essa diferença 
deve ser recuperada em 5 anos, já que não existe o gasto 
com diesel e a manutenção é bem mais barata. 

Preços

VW e-Delivery 14 toneladas:
Módulo com 6 baterias: R$ 980.000,00
Módulo com 3 baterias: R$ 795.000,00

VW e-Delivery 11 toneladas:
Módulo com 6 baterias: R$ 967.000,00
Módulo com 3 baterias: R$ 780.000,00

VW e-Delivery: energia limpa 
nas versões 11 e 14 toneladas
VW e-Delivery: energia limpa 
nas versões 11 e 14 toneladas
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O motor é o F1C da FPT Industrial, com 3.0 litros e 16V, 
sendo quatro cilindros em linha, turbo de duplo estágio, in-
jeção eletrônica do tipo Common Rail e tecnologia EGR de 
recirculação de gases. Assim, desenvolve 170 cv de potência 
máxima a 3.500 rpm e torque máximo de 400 Nm na faixa 
de 1.250 rpm e 2.900 rpm. 

O interior foi pensado para privilegiar a ergonomia e 
inclui um novo pacote tecnológico, oferecendo conforto, 
organização e funcionalidade. No painel de instrumentos, 
algumas funções são controle de cruzeiro e limitador de ve-
locidade. O modelo conta ainda com o sistema multimídia 
(opcional)com funções em tela touchscreen e acesso ao An-
droid Auto e Apple Car Play.  

Lançamento

universo dos VUCs conhece muito bem a Iveco 
Daily, um veículo de respeito quando o assunto é 
distribuição urbana de carga. A Iveco agora com-
binou a versatilidade da família Daily num modelo 

para transporte de passageiros, que não é uma van, e sim 
um Minibus. 

Assim, a Iveco Bus apresenta o Daily Minibus, modelo 
construído com a plataforma baseada em chassi-longarina, 
que aumenta a vida útil do veículo quando comparado com 
os monoblocos, e pode ser utilizado em uma variedade de 
aplicações, como transporte urbano, intermunicipal, freta-
mento, locação, entre outros.

O objetivo era combinar os atributos da Daily num veí-
culo que trouxesse rentabilidade para o cliente, com baixo 
consumo de combustível e versatilidade, seguindo a linha 
de design e qualidade dos produtos comercializados pela 
marca na Europa. 

Entre os itens de série, a Iveco destaca o controle de 
estabilidade, ar-condicionado digital, computador de bor-
do, piloto automático, sensor de ré, rádio com Bluetooth e 
entrada USB, airbag para o motorista e trio elétrico. Como 
opcional, o veículo pode ser equipado com airbag duplo, 
multimídia, comandos no volante e câmera de ré.

A marca conta que o veículo está disponível nas versões 
Fretamento e Turismo, e podem levar 15+1 passageiros (45-
170), com rodado simples traseiro, e 18+1 passageiros ou 
20+1 passageiros (50-170), com rodado duplo traseiro. 
Vale lembrar que o embarque de passageiros é facilitado por 
meio de um grande vão de porta, corredor central e a altura 
interna de 1,90cm.

Além da versão Minibus, a marca coloca no mercado a 
versão Vetrato, com características técnicas e funcionais da 
Minibus, porém, já fornecida com as janelas envidraçadas 
colocadas e o salão de passageiros vazio, para ser customi-
zado pelos implementadores e transformadores conforme o 
desejo do cliente.

O

Daily Minibus: 
solução para o 
transporte de 
passageiros

Daily Minibus: 
solução para o 
transporte de 
passageiros
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Isso porque o 
furgão elétrico não 
possui câmbio, em-
breagem, bicos in-
jetores, bomba de 
injeção, óleo, filtros, 
catalisador, correias 
etc. Além dessas 
vantagens óbvias no 
custo de manutenção, o veículo totalmente elétrico possui 
permanentemente um nível de ruído zero, o que, por si só, 
possibilita maior conforto ao condutor e contribui para a 
diminuição da poluição sonora no tráfego urbano, segundo 
as informações da marca.  

Lançamento

primeira van de grande porte 100% elétrica co-
meça a ser vendida no mercado nacional. Trata-
-se da JAC iEV 750V, que vem para se juntar ao 
caminhão urbano e aos outros quatro modelos 

elétricos da marca Jac Motors aqui no Brasil. 
Vendida por R$ 386.990, a van vem para atender à de-

manda de grandes empresas que têm como missão reduzir 
a emissão de CO2 em suas operações. Com emite zero po-
luentes, a JAC IEV750V comporta um volume de carga de 
12,3 m3 com capacidade de carga de 1,54 tonelada.

O desenvolvimento do veículo teve como base aplica-
ções bem específicas, como o segmento de entregas urba-
nas, e chega como solução ao nosso mercado para se ali-
nhar à tendencia que já acontece na China e na Europa de 
substituir as frotas para aplicação em entregas urbanas por 
veículos 100% elétricos. 

De acordo com os números apresentados pela Jac Mo-
tors, uma van movida a diesel que rode, hoje, 40 mil km por 
ano, emite cerca de 20 toneladas de CO2 no período. O fur-
gão 100% elétrica da JAC na frota das empresas de entregas 
urbanas consiste na anulação dessa emissão de carbono.

Ainda segundo a engenharia da marca, a van 100% elé-
trica JAC iEV750V possui um custo total por km rodado de 
2,5 vezes menor que seu equivalente térmico. Com 163 cv 
de potência e torque imediato de 750 Nm, a iEV750V en-
trega força sem nenhuma emissão de poluentes. 

O veículo conta com uma bateria de 92 kWh 
de capacidade, o que corresponde à 235 km de 
autonomia, registro que aumenta para 280 km 
com o modo ECO ligado (aumenta a regenera-
ção de carga nas desacelerações e nas frena-
gens) e o ar-condicionado desligado.  

Como característica, a van não produz 
nenhuma vibração, ruído e muito emissão 
de CO2, preservando os mesmos atributos 
dos demais veículos comerciais da marca. 
Ainda como vantagem, o modelo dispende 
um valor seis vezes menor que modelos con-
vencionais movidos a diesel nas despesas de 
manutenção. 

A

JAC IEV750V: van 
elétrica chega ao Brasil
JAC IEV750V: van 
elétrica chega ao Brasil
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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.
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LINHA
PICK UP

VANS - SUV’s

LINHA PESADA
CAMINHÕES

E ÔNIBUS

LINHA
TRATOR

LINHA MARÍTIMA
ESTACIONÁRIA
E GERADORES

Faça revisões em seu veículo regularmente. 
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(19) 3782-6060

POSTO AUTORIZADO DE SERVIÇO E ENSAIO 

www.acessoriosparacaminhoes.com.br
3vias@acessorios3vias.com.br

(19) 3782-6060(19) 3782-6060(19) 3782-6060

POSTO AUTORIZADO DE SERVIÇO E ENSAIO 

www.acessoriosparacaminhoes.com.br
3vias@acessorios3vias.com.br

(19) 3782-6060 (19) 9.7403-2077

www.platodiesel.com.br

Siga nossas
redes sociais

A MARCA DA SUA EMBREAGEM

Embreagem para onibus,
caminhões e linha agricola

Embreagens
Componentes de embreagens
Mancais de embreagens



“Não importa o quão lentamente você vai,
desde que você não pare.”

Confúcio, filósofo e estadista chinês (551 a.C. - 479 a.C.)

“Nós somos o que fazemos repetidamente.
A excelência, então, não é um ato, mas um hábito.”

Aristóteles, filósofo grego (384 a.C. - 322 a.C.)

“A realidade é criada pela mente, nós podemos
mudar a realidade mudando a nossa mente.”

Platão, filósofo grego (427 a.C. - 347 a.C.)

“Não se nasce gênio, se torna gênio.”
Simone de Beauvoir, filósofa francesa (1908 - 1986)

“Não existe caminho fácil da terra até as estrelas.”
Sêneca, filósofo e estadista romano (4 a.C. - 65 d.C.)

“Observe seus pensamentos; eles se tornam palavras; eles se tornam ações. Observe 
suas ações; elas se tornam hábitos. Observe seus hábitos; eles se tornam caráter. 

Observe seu caráter; ele se torna seu destino.”
Lao Tzu, filósofo chinês (604 a.C. - 531 a.C.)

“O segredo da felicidade não é encontrado buscando o mais, 
mas no desenvolvimento da capacidade de aproveitar o menos.”

Sócrates, filósofo grego (469 a.C.  - 399 a.C.)

“É preciso ter o caos dentro de si
para gerar uma estrela dançante.”

Friedrich Nietzsche, filósofo e poeta alemão (1844 - 1900)

Siga em frente
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Os maiores caminhões 
permitidos na lei de restrição

A importância do transportador 
VUC na distribuição

Segmento ganha Citroën 
Berlingo e Peugeot Partner
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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

VANS DO
FUTURO

HANNOVER MOSTRA AS
TENDÊNCIAS ENTRE OS VUCS 

HANNOVER MOSTRA AS
TENDÊNCIAS ENTRE OS VUCS 
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Os maiores caminhões 
permitidos na lei de restrição
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APLICATIVOS FRETE DRIVE LEGISLAÇÃO
Encontre carga 

com segurança pelo 
smartphone 

Iveco Daily City: 
opção de peso para 

o uso urbano

VUCs estão 
liberados do rodízio 

em São Paulo

CARGA MÁXIMA
SEGMENTO DE TRANSPORTE 

VEM ANIMADO EM 2019

CARGA MÁXIMA
SEGMENTO DE TRANSPORTE 

VEM ANIMADO EM 2019

Siga
nossas
redes
socias

Informação para o transportador VUC

@rfreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano.com.br
revistafreteurbano




