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Energia de um novo tempo
O transportador está vivendo um tempo difícil, considerando que a energia que move o seu instrumento de
trabalho está cada dia mais cara. Gasolina, etanol e diesel.
O preço dos combustíveis trilhou uma escalada íngreme
para o topo e o cidadão de bem, aquele que acorda cedo
para trabalhar no transporte de cargas ou de passageiros,
deixa uma boa parte do seu faturamento na hora de abastecer o veículo.
E apesar desse cenário assustador, o mercado não está
ruim, já que o e-commerce e o delivery têm movimentado
bastante o segmento do transporte de carga urbano, o
que pode ser um alento para o transportador.
Ainda bem, porque a esperança do profissional aqui
no Brasil não acaba nunca, pelo contrário, a energia que o
move é diferente, é mais forte e não custa nada. Estamos
entrando num novo momento econômico e social, portanto se cultivar as boas vibrações tudo tende a melhorar.
É uma questão de energia.

A escolha de acordar e ter pensamentos positivos vai atrair
boas energias para se ter um dia leve e feliz, sem se importar com
as adversidades, elas não sobressaem à sua vontade de viver bem.
Escolha sempre a perspectiva mais elevada, não custa nada.
E livre-se das energias negativas que, mesmo sem intenção,
podem ser enviadas à você. Essa
energia só consegue penetrar no seu
ser se você estiver aberto para ela, se
sua vibração estiver igual ou inferior
à da pessoa que lhe enviou. Ou seja,
saia fora de gente negativa!
Está começando um novo
ano, entao, mantenha sua energia
positiva, o foco, a fé, e os resultados
vão chegar, pode crer. Bora lutar,
pessoal! Espero que aproveitem a
leitura. Obrigada pela atenção e um
Carol Vilanova
grande beijo a todos!
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Notícias
Linha de montagem com 25 anos
Com importante gama de produtos, a VW Caminhões
e Ônibus comemora os 25 anos da fábrica de Resende/RJ.
A construção do complexo foi em 1996 e depois disso,
uma série de caminhões marcantes para o mercado saiu
da linha de montagem.
Entre eles, a Série 2000, o Constellation, duas gerações
do Delivery, inclusive uma versão 100% elétrica, e o extrapesado Meteor, além do primeiro chassi de ônibus VW
com motor traseiro e a introdução da marca MAN no país.
Hoje, oferece ao mercado uma linha para o transporte
de cargas que vai de caminhões de 3,5 a 125 toneladas de
peso bruto total, além da gama completa para o transporte
de passageiros, com chassis Volksbus para os mercados de
ônibus rural, urbano, fretamento, rodoviário e escolar.

Caravana da Coca-Cola
iluminando o país

Autopeças na Internet

O caminhão Mercedes-Benz Novo Actros participa da Caravana de Natal da Coca-Cola no final deste ano. Em parceria com a Mercedes-Benz, a tradicional Caravana Iluminada
da Coca-Cola vai percorrer 66 cidades de sete estados do
Brasil, (São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul).
As carretas do comboio dessa vez serão puxadas por
cinco cavalos mecânicos (dois Novo Actros 2651 6×4, um
2648 6×4, um 2548 6×2 e um 2045 4×2). O percurso
será entre 3 de novembro e 23 de dezembro.
Com a cessão dos caminhões Novo Actros, a Mercedes-Benz reforça a presença da marca nessa campanha de Natal e reafirma a parceria com a Coca-Cola FEMSA Brasil. Os
caminhões não farão paradas e toda a programação é surpresa, não sendo divulgada a fim de evitar aglomerações
e zelar pela proteção das pessoas devido à pandemia.
Com portfólio diverso de componentes, as peças genuínas da Iveco estreiam em e-commerce no Mercado Livre,
acessado pelo link: https://loja.mercadolivre.com.br/iveco.
A loja oficial da Iveco online foi desenvolvida para facilitar
o dia a dia dos motoristas.
A iniciativa é do setor de pós-venda da marca, que a
partir de agora vai disponibilizar as peças genuínas e Nexpro por meio do canal online de vendas via Mercado Livre. Os clientes podem acessar a loja oficial e fazer suas
compras de qualquer lugar do país e a qualquer hora. O
portfólio oferece diversos itens de reposição da marca voltados à linha de veículos da Iveco, dos modelos leves aos
extrapesados.
6
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De olho na saúde

Distúrbios do sono podem
causar acidentes de trânsito

D

ormir bem é essencial para quem trabalha com
transporte de cargas. Para se ter uma ideia da
importância do sono em dia no trânsito, uma
pesquisa realizada pela Associação Brasileira de
Medicina de Tráfego (Abramet), em parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, indicou que cerca de 42% dos acidentes de trânsito no
país estão relacionados ao sono.
A privação de sono lentifica as reações a estímulos, diminui a acurácia de resposta e leva a longos lapsos de atenção,
de acordo com o estudo conduzido pela AAA Foundation
for Traffic Safety.
Um estudo americano identificou que o risco de colisões aumenta de maneira inversamente proporcional à
quantidade de horas de sono entre os motoristas. Períodos
de sono entre 6 e 7 horas levaram a uma taxa de risco
de acidentes de 0,3 vezes maior em relação a indivíduos
que dormiram ao menos 7 horas nas 24 horas anteriores,
podendo chegar a 10,5 vezes mais em períodos de sono
inferiores a 4 horas.
A Dra Cintia Rosa, médica otorrinolaringologista com
área de atuação em Medicina do Sono, afirma que fazer refeições leves em pequenas quantidades e mais frequentes
podem ajudar a combater os problemas do somo. “Também
é fortemente aconselhável que evite o consumo de bebidas
alcoólicas ou de medicamentos que possam gerar sonolência”, reforça.
Ao pegar a estrada, o motorista deve redobrar o cuidado
para não cochilar ao volante. “Em viagens longas o risco de
cochilar pode ser maior. Se você dormiu menos de 7 horas,
a chance de ocorrer um acidente pode dobrar. Se sentir os
“olhos pesando”, não conseguir ficar na pista e vontade de
cochilar, é recomendado parar e procurar descansar para
tentar recuperar o alerta”.
Ela continua: “o cochilo pode ser indicado se a vontade

8
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de dormir acontecer durante o dia, mas no máximo 30 minutos e não muito tarde, para não atrapalhar o sono principal. Se a necessidade de cochilar estiver sendo frequente,
é aconselhável buscar ajuda médica e investigar a qualidade
do sono. Procurar manter uma rotina de horário de acordar
e de dormir ajuda a regular o sono. Respeitar a quantidade
de horas necessária para cada um é fundamental”.

Principais dicas para o motorista evitar
problemas com sono durante seu
expediente de trabalho
1. Tenha uma rotina de sono. Procure dormir bem e respeite a quantidade de horas adequadas para você. Se precisar
fazer uma viagem longa, programe-se!
2. Distúrbios como apneia do sono também podem provocar sonolência durante o dia. Se você tem suspeita dessa
condição, procure ajuda com um especialista.
3. Evite dirigir mais de 3 horas seguidas.
4. Em viagens longas, procure fazer paradas e faça refeições em pequenas quantidades, mas frequentes.
5. Considere dividir o volante com alguém em viagens de
longa distância.
6. Os horários com maior índice de acidentes são logo
após o almoço (entre 12h30 e 15h) e à noite (principalmente entre 03h30 e 06h). São momentos de baixa temperatura corporal e aumentam a propensão ao sono. Se
possível, evite esses horários.
7. Não dirija se utilizar medicamentos que tenham sonolência como efeito colateral, seu médico poderá orientá-lo.
8. Ao primeiro sinal de sono, pare o carro e procure descansar. Tirar cochilos de 20 a 30 minutos podem ajudar a
restaurar o alerta.
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Profissão

Porque se tornar um
transportador autônomo com MEI

T

rabalhar por conta é uma opção muito utilizada pelo brasileiro, por diversas razões. Essa
é uma prática comum entre
os motoristas de transporte de cargas.
Quem trabalha como autônomo não
tem vínculo empregatício com uma empresa e não precisa abrir a sua própria
empresa para exercer sua atividade.
Profissionais autônomos não têm registro em carteira, mas são cadastrados
na prefeitura como prestadores de serviço. Podem constituir uma sociedade,
instituir uma empresa de prestação de
serviços com ou sem empregados. Essa
modalidade é muito usada por caminhoneiros, taxistas, pedreiros, pintores e motoboys. Pagam seus impostos por contratos.
Porém, outra opção de regularização para que o trabalhador tenha, no final do dia, seus direitos exercidos de maneira mais simples e sem pagar muitos impostos, é abrir uma
MEI (Micro-empreendedor Individual).
Para quem necessita de um CNPJ, esse registro de atividade é o mais adequado para profissionais com renda anual
de menos de R$ 81.000,00. O MEI tem o status de uma microempresa, porém exercendo o trabalho por conta própria,
sem precisar de sócios ou fazer parte de outra empresa.
Nessa categoria, o micro-empresário pode ter um funcionário contratado, que receba salário mínimo ou dentro
do piso da sua categoria. Além disso, o pagamento de impostos é simplificado e menos custoso.
Motoristas de caminhão podem se inscrever como MEI e
podem ter muitas vantagens com isso. “Os principais benefícios para a categoria, sem dúvidas, estão referentes às partes
fiscais e jurídicas. Agora o trabalhador de carga, terá seu
negócio formalizado, o que ajudará com contratos estáveis
e consequentemente, uma maior segurança jurídica, uma
vez que não terá mais a intermediação de agências de frete
e transportadores para realizar o trabalho”, explica Lisiane
Queiroga, coordenadora fiscal da Express CTB – accountech
que presta serviços contábeis, financeiros e jurídicos.
Além disso, a coordenadora explica que também haverá
10
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uma redução da carga tributária para aqueles que optarem
pelo MEI uma vez que os valores de impostos são menores
do que os pagos pelos motoristas que trabalham como profissionais autônomos. Outro ponto que a especialista ressalta é a facilidade para obter crédito a juros menores.
“Como sabemos, o caminhão é uma ferramenta essencial para que essas pessoas consigam trabalhar, e como o
MEI também possibilita a obtenção de créditos a juros reduzidos, será possível utilizá-los em compras de componentes,
insumos e troca de veículos, melhorando sua condição de
trabalho”.
Entre a diferença do MEI de caminhoneiros para as outras categorias João Esposito, CEO da Express CTB, ressalta
que a principal diferença será no teto de faturamento, que
para os caminhoneiros será de R$ 405 mil reais anuais, enquanto o do microempreendedor individual não pode ultrapassar R$ 81 mil.
Outro ponto lembrado pelo especialista é o recolhimento de impostos. “na DAS, há a incidência de 5% do valor do
salário-mínimo como contribuição do INSS, enquanto a DAS
dos caminhoneiros será de 11%”, ressalta.
“Após se enquadrar no MEI, o profissional deverá ficar
atento a algumas obrigações, como o pagamento da contribuição mensal até o 20º dia útil do mês e a produção mensal
do relatório de receitas / faturamento, que deve ser enviado
anualmente para o governo, a fim de evitar futuras dores de
cabeça com a receita”, conclui Esposito.

Profissão

crédito da foto: Freepik.com

crédito da foto: Freepik.com

Para se tornar um MEI é muito simples. Basta

A partir desse momento, o negócio já estará for-

acessar o Portal do Empreendedor (www.portal-

malizado, permitindo a emissão de nota fiscal,

doempreendedor.gov.br) e seguir as instruções da

acesso a créditos especiais para pessoa jurídica e

página. O processo é rápido e gratuito. O registro

ganho de confiabilidade para o seu empreendi-

sai no ato, com CNPJ e sem a necessidade de adi-

mento perante o mercado. O tributo é um valor

tar documentos a qualquer junta comercial.

fixo entre R$ 48,70 a R$ 53,70.
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Distribuição

Entregas urbanas no
ápice dos negócios
Apesar dos desafios de 2021, o aumento do consumo acelerou o segmento de
distribuição, resultando em mais trabalho para o transportador VUC, para 2022 as
expectativas são de lucratividade com cautela

Texto: Carol Vilanova | Fotos: Divulgação
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A

época do ano é propícia, extremamente movimentada para o setor de distribuição de insumos,
desde o abastecimento aos comércios até o delivery e o e-commerce. Esse último então, ganhou tanta força
durante a pandemia e a tendencia é que a prática de comprar perdure por muito tempo, haja vista a facilidade e, hoje,
a rapidez na entrega do produto adquirido.
Tivemos ainda a Black Friday, data comemorativa herdada do mercado americano, que promove descontos em
diversos produtos, principalmente, quando são comprados
de forma digital.
Para se ter uma ideia, no ano passado, por conta dos
impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, a
Black Friday foi considerada a mais digital de todos os tempos e a mais lucrativa também.
De acordo com um levantamento da Neotrust/
Compre&Confie, em 2020, o faturamento do comércio
eletrônico foi de R$3,1 bilhões, um aumento de 24,8% em
comparação com 2019.
Esses aumentos sazonais no fluxo de compras e vendas
não impactam apenas os comerciantes e consumidores, mas
também os operadores logísticos do transporte de cargas.
Segundo Guilherme Juliani, CEO da Moove+, “essa época do ano é extremamente movimentada para o setor de
e-commerce e para comportarmos esse crescimento no volume, precisamos estar muito bem-organizados e com uma
otimização de estoque preparada”.
A tendencia é que esse ano, com a Black Friday e o Natal
o transporte urbano ainda tenha muito serviço, considerando ainda que em 2022 a previsão é de melhorar ainda mais.

Montadoras
Apesar de um ano desafiador, o ano de 2021 for marcado pelo aumento de consumo em todos os segmentos do
comércio. Quando se fala em mercado dos veículos, a falta
de componentes eletrônicos fez com que muitas montadoras parasses a produção, e a demanda fosse sufocada pela
baixa entrega de produtos zero km.

Felipe Salum, gerente de Picapes e Veículos Comerciais
Leves da Fiat, reforça essa situação. Segundo ele, o ano de
2021 ficou marcado pela interrupção de produção de diversas plantas industriais, não somente no Brasil, mas globalmente, pela crise de componentes. Ou seja, não foi uma
queda de demanda, mas sim de oferta.
“Porém, tivemos dois movimentos muito importantes
durante a pandemia: um grande crescimento do e-commerce, acelerando o business de logística urbana, e um grande
impacto no segmento de minibus, considerando toda lógica de distanciamento social e fechamento de escolas. Neste
contexto, temos estes dois vetores impactando nossos modelos: Fiorino mantendo a liderança absoluta do segmento
de vans e Ducato sendo impactada pela queda do segmento
de minibus”, comenta.
A Ford surpreendeu no segundo semestre deste ano com
a volta da van Transit. Flávio Costa, gerente de vendas de
Veículos Comerciais da Ford Brasil, fala que o segmento vem
crescendo em todo mundo, não só no Brasil, por isso a decisão de trazer o modelo para o nosso mercado. “Na reformulação da linha de produtos, a Ford resolveu investir no que
sabe fazer de melhor, e a Transit está nessa lista”, declara.
O aumento do e-commerce também motiva a marca a
trazer a versão furgão entre outras configurações. “A versão
furgão da Transit chega no primeiro semestre de 2022, com
as opções de cabine média ou longa e diversas possibilidades de adaptação, que poderão ser feitas pela nossa rede
de parceiros modificadores nas principais regiões do Brasil.
Nossa engenharia criou um processo de certificação para os
modificadores, com critérios para preservar a garantia e a
qualidade do veículo” esclarece.
Na Iveco, a tentativa de contornar o momento foi intensa. “O problema da falta de componentes afeta o setor
como um todo, mas trabalhamos constantemente, junto
aos fornecedores, para buscar soluções alternativas e manter
o atendimento dos pedidos aos clientes e concessionários.
Entre as soluções está a importação de outros países, uso
de fornecedores alternativos e até mesmo homologação de
novos componentes caso seja aplicável. Também temos uti-
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lizado fretes dedicados para abastecer a linha melhorando
assim o lead time dos componentes. Estamos produzindo
em ritmo normal para atender nossos clientes da linha Daily
e das linhas Tector, Hi-Road e Hi-Way”, explica Ricardo Barion, diretor Comercial da Iveco.
O executivo conta que com o aumento das entregas
de produtos nos grandes centros, e os hábitos de consumo cada vez mais conectados, principalmente por meio
de smartphones, o transporte de cargas urbanas teve um
aumento expressivo de demanda e isso foi muito benéfico
para a comercialização dos modelos da linha Daily (chassi-cabine e furgão).
Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing
Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, conta que
diante da escassez, a empresa conta com um comitê multiáreas que monitora constantemente os processos de abastecimento e de produção para minimizar as dificuldades, esperando ansiosamente pela volta à normalidade do mercado.
“Mesmo diante dessa situação, o mercado brasileiro de
caminhões registrou 50% de aumento no volume de emplacamentos até outubro, superando 100.000 unidades nesses
10 meses do ano. Portanto, se o abastecimento estivesse
normal no País, certamente a retomada seria mais forte”,
acredita o executivo.

Leoncini comenta que o crescimento do comércio eletrônico, que já vinha sendo notado no mercado e se acentuou na
pandemia, impactou positivamente as vendas de caminhões
leves no país, o que inclui as versões VUC do Accelo e também
da linha Sprinter da Mercedes-Benz. “Mas além disso, outros
fatores também devem ser destacados, como a distribuição
urbana, delivery, o transporte de bebidas e o setor hortifrutigranjeiro, que puxam as vendas de leves no País”, acrescenta.
Da mesma família, Fabio F. Silva, gerente de Vendas de Vans
da Mercedes-Benz, fala um pouco da atuação da Sprinter no
mercado em 2021. “As entregas do e-commerce colaboraram
bastante para o aumento do volume de vendas do segmento
de cargas, principalmente na categoria de Furgões, que conta
14
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com uma variedade de capacidade volumétrica, garantindo
agilidade nas ruas estreitas e no momento de estacionar.
Além disso, com a versão Street, o motorista pode trafegar
em áreas restritas a caminhões com a CNH de categoria B,
facilitando ainda as entregas”, analisa o gerente.
Ele fala ainda das várias ações que a empresa fez durante o ano para o público de vans. “Durante o ano de 2021
realizamos diversas ações voltadas para os empreendedores
e pensamos sempre nas necessidades dos nossos clientes,
por isso temos o portfólio mais completo do segmento, com
mais de 100 configurações disponíveis”.
Na Volkswagen Caminhões e Ônibus, a crise da falta de
componentes também foi bem contornada e também acredita que o mercado seria melhor se não fosse essa condição.
“A VWCO tem conseguido absorver melhor que parte dos
concorrentes os impactos provenientes da falta de componentes. Esse resultado é refletido no aumento de emplacamentos ao longo do período”, afirma Wilson Ragusa Junior,
supervisor da área de Gestão de Contas de Caminhões.

Segundo ele, o aumento do e-commerce ajudou nas
vendas do Delivery. “Com certeza foi um dos segmentos que
mais cresceram e que tem correlação direta com as vendas
da nossa família de leves. A nova família Delivery tem sido
um grande sucesso desde o seu lançamento, consolidando
ainda mais a VWCO na liderança do segmento de leves. Além
disso, conquistamos um grande sucesso no novo segmento
atendido com o lançamento do Delivery Express”, avalia.

Distribuição
Como será o amanhã?
“Olhamos para 2022 com otimismo e cautela. Esperamos uma boa retomada, porém entendemos que ainda existe um risco de falta de componentes no primeiro semestre.
Temos boas novidades para o próximo ciclo, que certamente
vão surpreender o mercado e fortalecer a posição de liderança da Fiat no segmento”, acredita Felipe.
Ele conta que as feiras de negócio fazem falta, porém
acredita que teremos uma evolução do modelo atual, fundindo o melhor dos dois mundos: digital e físico, reduzindo
custos e otimizando os resultados. “A pandemia certamente
deixou um grande legado no mundo dos eventos”.
Barion comemora os resultados da Iveco em 2021 e
prevê consolidação no ano que vem. Em 2022 a Iveco não
para de crescer. Esse crescimento sustentável tem como base
nossos clientes, que são a razão para trabalharmos cada vez
mais buscando a excelência”, diz
Ele comenta que terá início a implementação do Euro
VI com a Daily: “nossa campeã de vendas, sendo o primeiro veículo adequado ao P8. Na sequência vamos trabalhar
para deixar tudo pronto para a implementação do restante
do portfólio em 2023. Já temos um portfólio robusto, mas
nosso foco está, cada vez mais, em alinhar nossos produtos
com o line-up global da Iveco”.
“No que diz respeito a combustíveis alternativos, 2022
consolidaremos no Brasil o programa Brasil Natural Power
com o objetivo de desenvolver e produzir caminhões movidos a gás prontos para atender as peculiaridades do mercado nacional e dos nossos clientes. Não vamos simplesmente
trazer um produto da Europa ou da Argentina, vamos proporcionar ao transportador e ao caminhoneiro uma solução
personalizada com foco no custo operacional e na sustentabilidade”, complementa.
Em relação às feiras, Barion conta que a empresa se adaptou aos eventos online. “Eles cumpriram bem sua missão em
tempos de pandemia, mas sem dúvida as feiras presenciais fizeram muita falta. Nada como estarmos próximos aos nossos
parceiros – clientes e fornecedores – para trocarmos ideias e
compartilharmos bons momentos juntos”, finaliza.
Na Mercedes-Benz Caminhões, Leoncini fala que a linha Accelo tem produtos para cada perfil de cliente, seja
com modelos básicos ou mais completos. “Os caminhões
Accelo já se destacam por sua eficiência no transporte de
cargas. Eles são equipados com o motor mais robusto do
mercado, o que é muito importante nas severas operações
de distribuição urbana e circulação no interior dos bairros,
além das curtas distâncias rodoviárias e rurais. Nós sempre
trazemos novidades para nossa ampla linha de caminhões,
informando nossos clientes e o mercado sempre oportunamente”, finaliza.

No segmento de vans, o gerente Fabio conta que para
2022, além da retomada do segmento de setores afetados pela pandemia como turismo e fretamento, ele também acredita em um crescimento do segmento escolar e
na continuidade da demanda por veículos do segmento
de carga (chassi e furgões). “Quanto ao mix de produto,
acreditamos que ele se mantenha parecido ao desse ano,
sendo 60% carga e 40% passageiro, porém com aumento
de volume de veículos em todos os segmentos. Continuaremos com ações voltadas aos empreendedores de todo o
Brasil e buscando cada vez mais soluções para as necessidades dos clientes, contando também com a ampla rede
de concessionários em todo o país, onde os clientes podem
ter a certeza que estão sendo atendidos pela equipe mais
especializada do segmento”.
Segundo ele, o cenário da pandemia mudou ainda mais
o olhar da empresa sobre feiras e salões internacionais.
“Acreditamos na importância de cada formato de evento e
a participação em futuras feiras será sempre analisada em
conjunto, respeitando todo o direcionamento dos órgãos
competentes”, complementa.
“Para o ano de 2022 as expectativas são otimistas, levando
em consideração o crescimento verificado em segmentos como
o de construção civil, agrícola, alimentos e bebidas, entregas
urbanas, dentre outros”, observa o supervisor da VWCO.
Para o caminhão elétrico VW e-Delivery, a marca prevê
incremento principalmente para atender as demandas de
grandes grupos empresariais e multinacionais que lançaram
metas significativas ligadas ao ESG. “As empresas de transporte coligadas ou prestadoras de serviços também acompanham essa tendência”, diz ele.
Na VWCO as feiras estão fazendo falta. “Sempre importante o contato direto com nossos clientes. Estamos presenciando uma retomada gradual dos encontros de negócios
e ao mesmo tempo verificando alternativas, como versões
online ou mistas, ou mesmo encontros menores para tratar
temas específicos”, concretiza.
crédito
crédito da
da foto: Freepik.com
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Distribuição
Mensagens
“O crescimento do comércio eletrônico no Brasil cria
ótimas oportunidades para quem trabalha com distribuição urbana e entregas ponto a ponto e isso deverá
se intensificar em 2022. Nesse cenário, os modelos VUC,
como os caminhões Mercedes-Benz Accelo, são aliados
das empresas transportadoras e dos autônomos. Esses
veículos podem circular nas regiões centrais das cidades, mesmo em áreas que restringem a circulação para
veículos grandes. É aí que o compacto e ágil Accelo
se destaca no mercado, oferecendo muitas vantagens
para os clientes, como o excelente padrão de conforto

e dirigibilidade para os motoristas e o baixo consumo e
reduzido custo operacional para quem transporta”, Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing
Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

“Aproveito a oportunidade para agradecer, em
nome da IVECO, a todos transportadores, motoristas,
caminhoneiras e caminhoneiros pelo trabalho excepcional que realizam para a sociedade brasileira. Nós temos
orgulho de fazer parte da vida de milhares de profissionais das estradas. Contem conosco no próximo ano
e sempre!”, Ricardo Barion, diretor Comercial da Iveco.

“Agradecemos aos transportadores do Brasil por
esse trabalho tão importante para todo o país e esperamos o próximo período seja ainda melhor! Como marca, continuaremos acompanhando as movimentações
do mercado para sempre atender as demandas dos nossos clientes com os melhores produtos e serviços. Continuem contando com a Mercedes-Benz!”, Fabio F. Silva,
gerente de Vendas de Vans da Mercedes-Benz.
“Agradecimento pela confiança na marca e modelo
de negócio VWCO. Isso é demonstrado nos nossos resultados de vendas de produtos e serviços. Ao mesmo
tempo, que possam trabalhar com programação de
renovação de frota com o máximo de antecedência,
de forma que possamos mitigar juntos os riscos inerentes ao cenário de oscilação que ainda perdura no
fornecimento de componentes”, Wilson Ragusa Junior,
supervisor da área de Gestão de Contas de Caminhões.

“A mensagem que deixamos é de otimismo. O segmento de transporte VUC mostrou-se muito resiliente
no período mais difícil da pandemia. Acreditamos na
melhora contínua nos negócios do setor e, para isso, o
transportador poderá contar com a Fiat, que vai apresentar muitas novidades daqui para frente”, Felipe Salum,
gerente de Picapes e Veículos Comerciais Leves da Fiat.
16
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Trânsito

Veja como ficaram os
novos prazos do Contram

T

ransportadores, alerta! Depois de suspender os
prazos dos processos da renovação da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) e outros serviços
de trânsito por conta da pandemia da Covid-19,
os procedimentos estão passando por alterações dos seus
vencimentos.
AS novas regras estão valendo para serviços como renovação da CNH, registros, licenciamento e transferência de
propriedade do veículo, com a retomada das atividades no
estado de São Paulo. Assim o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou os novos prazos para renovação da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com vencimentos em
2020 e 2021, e para outros serviços de trânsito.
A deliberação nº 243, de 8 de novembro de 2021 vale
em todo o país, para condutores habilitados, veículos registrados e infrações de trânsito no estado. Os motoristas devem ficar atentos ao cronograma das renovações, que ocorrerão de forma escalonada, seguindo o mês de vencimento
disposto no documento de habilitação.
Para evitar ser alvo de inspeção, donos de veículos devem
estar em dia com a transferência de propriedade de veículo
adquirido a partir de 17 de novembro de 2021, bem como
o registro e licenciamento de veículos novos adquiridos a
partir da mesma data. Já a fiscalização para renovação da
CNH será a partir de 1º de janeiro de 2022.
O licenciamento do veículo novo adquirido entre 26 de
fevereiro de 2021 e 16 de novembro de 2021, assim como a
transferência de propriedade de veículo adquirido no mesmo
período deverão estar em dia até 31 de dezembro de 2021.

Para o restabelecimento dos prazos para renovação das
CNH e das ACC vencidas entre 1º de março de 2020 e 31
de dezembro de 2022, os novos prazos são os do cronograma abaixo.

Data de
vencimento

Período de
renovação

Mar/Abr 2020

Até Dez 2021

Mai/Jun 2020

Até 31/Jan 2022

Jul/Ago 2020

Até 28/Fev 2022

Set/Out 2020

Até 31/Mar 2022

Nov/Dez 2020

Até 30/Abr 2022

Jan/Fev 2021

Até 31/Mai 2022

Mar/Abr 2021

Até 30/Jun 2022

Mai/Jun 2021

Até 31/Jul 2022

Jul/Ago 2021

Até 31/Ago 2022

Set/Out 2021

Até 30/Set 2022

Nov/Dez 2021

Até 31/Out 2022

Jan/Fev 2022

Até 30/Nov 2022

Mar/Abr 2022

Até 31/Dez 2022

Mai/2022

Até 31/Jan 2023

Jun/2022

Até 28/Fev 2023

Jul/2022

Até 31/Mar 2023

Ago/2022

Até 30/Abr 2023

Set/2022

Até 31/Mai 2023

Out/2022

Até 30/Jun 2023

Nov/2022

Até 31/Jul 2023

Dez/2022

Até 31/Ago 2023
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Frete- Drive

VW e-Delivery: eficiência na
distribuição sem emissão

S

imples assim: ou melhoramos a qualidade do ar
do mundo em que vivemos ou nossos netos terão
um planeta comprometido. E muito por conta
dessa reflexão, a maioria das montadoras já está
imergida no desenvolvimento de veículos híbridos ou elétricos, com previsões de que que toda, ou boa parte da linha,
seja totalmente zero emissões até 2030.
Hoje já temos, em quantidade na Europa, e engatinhando no Brasil, muitos veículos que seguem esses conceitos,
carros de passeio luxuosos, que custam muito mais do que a
vasta maioria dos brasileiros pode pagar, mas que são completamente amigo do meio ambiente e dispensam qualquer
tipo de combustível fóssil.
Mas a engenharia saiu na frente quando falamos de
veículos comerciais elétricos, e a Volkswagen Caminhões
e Ônibus projetou e produziu o primeiro caminhão elétrico nacional: o VW e-Delivery. Já falamos muito dele, mas
dessa vez, testamos o modelo, o mesmo que está sendo
vendido no mercado, e agradando as mais exigentes empresas de transporte.
A versão que andamos foi a e-Delivery 11 toneladas 4x2,
equipada com baú carga seca. O mais impressionante é estar dentro de um caminhão ligado e não escutar nenhum
barulho. O interior do modelo é simples, porém com muita
tecnologia, a começar pela alavanca de mudança de marchas, que não existe, no seu lugar um “botão” com as letras
D (Drive), N (Neutro) e R (Ré).
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Falando do conjunto mecânico, quer dizer, elétrico, o e-Delivery vem equipado com um motor que entrega 300kW
e torque máximo de 2.150 Nm desde a rotação zero. A engenhara da VWCO explica que com seis módulos de bateria
ou, opcionalmente, três módulos, de acordo com a autonomia necessária à operação.
Dessa forma, o motor de tração do e-Delivery mostra
toda a sua potência e força com mais de 96% de eficiência
energética. Assim, entrega seu torque máximo já em baixas rotações. Como falamos, o modelo dispensa o uso de
transmissão devido a seu alto torque transmitido de forma
imediata ao eixo trativo.

Frete- Drive
De acordo com sua configuração, o caminhão é capaz
de partir em rampas de até 28% sem qualquer dificuldade. A
mesma força que dispõe para acelerar se reflete na frenagem
de regeneração.
Chamado de caminhão inteligente, o e-Delivery tem autonomia de até 250 km, de acordo com a configuração. O
freio regenerativo de três estágios pode aproveitar até 40%
da energia gasta para desacelerar. Segundo a VWCO, todo
esse projeto foi construído em linha com condições reais de
operações urbanas.
Ao dirigir, uma sensação de conforto e segurança, acelera bem quando é exigido e faz curvas com precisão, até
mesmo em sequência.
A Volkswagen Caminhões explica que o desempenho do
e-Delivery se dá por conta de uma calibração minuciosa para
operações severas. Suas curvas de torque e de potência foram
registradas para atender a uma ampla gama de aplicações.
Trata-se de um motor síncrono de imã permanente de
corrente alternada. Seu design é único, feito para ser leve
e operar dentro da arquitetura modular flexível da marca.
O veículo também utiliza um inversor de tração, que atua
como o cérebro do motor, recebendo os comandos de como
o motor deve atuar. É o dosador da potência e do torque,
segundo a VWCO.
O caminhão adota a suspensão pneumática de série, que
atende às mais variadas aplicações urbanas. Em relação à
capacidade de carga, o e-Delivery tem peso bruto total de
10.700 kg e oferece 6.320 kg de capacidade de carga útil,
somada à carroceria.
Em relação ao conto mecânico, chassis, rodas e pneus,
tudo é compartilhando com o restante da família Delivery,
garantindo a robustez e consequentemente a redução de
custos na fabricação.

Baterias de celular
Toda essa tecnologia é possível devido às baterias de íons
de lítio, que tiveram design otimizado para serem leves e ao
mesmo tempo oferecer uma ótima densidade. Além disso,
são livres de níquel, cobalto e manganês, sendo a opção
mais sustentável, e são refrigeradas à água.
Para carregar, o e-Delivery resiste a uma recarga em
corrente contínua de até 150 kW de potência, reduzindo o
tempo do veículo parado nas estações de carregamento e
aumentando a disponibilidade ao usuário. Para a operação,
o padrão de tomada é internacional, o CCS-2, seguido também pelo mercado europeu e pela maioria das montadoras
de veículos elétricos, segundo a marca.
É importante o transportador saber que durante as sessões de recarga, o e-Delivery mantém a tomada travada com
o carregador para garantir a segurança e bom funcionamento do sistema. Se houver algum imprevisto, o fluxo é interrompido automaticamente e é possível identificar a causa
do problema através do computador de bordo do veículo.
O VW e-Delivery é um investimento e tanto mas, de acordo com a VWCO, é revertido em cinco anos de uso. Além
disso, outros benefícios são agregados ao caminhão elétrico,
mais produtividade, o custo mais baixo de manutenção e a
tendência de ter menos paradas. Sem falar que o custo de
diesel é zero.
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VUC pelo Mundo

Mercedes-Benz Citan:
van pequena e eficiente

A

generosa capacidade de carga pelo seu tamanho.
A Mercedes-Benz Citan é assim, uma van
compacta, mas projetada especialmente para
operações de entrega e prestação de serviços nos
grandes centros urbanos, super adequada para pequenos
empreendedores. O modelo foi será lançado no ano de
2022 na Alemanha em duas versões: painel Van (de carga)
e Tourer (passageiros).
Se colocarmos na gama da marca, o Citan é a menor
van, depois da Sprinter e da Vito. Teve seu projeto delineado
com o DNA de um Mercedes-Benz legítimo, desde o design,
itens de segurança e conectividade e as características de
dirigibilidade.
De acordo com a marca, o Citan o último projeto de
veículo novo para clientes comerciais da Mercedes-Benz
Vans a usar um motor de combustão, tanto que já tem
planejado o eletrificado eCitan.
A capacidade de carga do Citan Panel Van é de até 2,9
m3, respeitando as normas europeias. No compartimento
se encaixam dois palets transversalmente um atrás do
outro. Ainda tem capacidade de reboque de 1,5 toneladas.
Portas de correr de grande abertura nos lados esquerdo
e direito do veículo, bem como uma soleira de carga baixa
opcionalmente permitem um acesso confortável ao interior
e fácil carregamento do veículo.
O design do novo Mercedes-Benz Citan se distingue por
proporções equilibradas e um design de superfície sensual,
de acordo com a Daimler. Formas harmoniosas, com linhas
reduzidas e superfícies poderosas.
20
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No interior, o acabamento é de primeira com linhas
bem horizontais e destacadas pelo painel de instrumentos.
De série, o Citan Panel Van oferece seis airbags, além de
faróis LED de alto desempenho como opcionais.
“Hey Mercedes”, o assistente de voz inteligente dentro do
MBUX (Mercedes-Benz User Experience), pode entender até
28 idiomas. Ele pode ser usado para operar confortavelmente
as funções de infoentretenimento. Por exemplo, em
combinação com o Mercedes me connect, o sistema de
navegação pode ser controlado usando a fala normal.

VUC pelo Mundo
Tamanho e desempenho
Das dimensões externas, o comprimento tem 4498
mm, dá uma sensação de generoso espaço interno. Além
da parede divisória fixa (disponível com e sem janela) entre
a cabine do motorista e o compartimento de carga, o
Citan Panel Van também oferece uma grade do lado do
acompanhante que pode girar 90 graus para carregamento
de objetos longos.
A gama de motores do novo Citan será composta por
três modelos a diesel e dois a gasolina. Os pontos fortes de
todos eles são a excelente dirigibilidade, mesmo na faixa de
baixa rotação e os valores reduzidos de consumo.
Como
um
verdadeiro
motor
Mercedes-Benz
diesel, o OM 608 de quatro cilindros é projetado com
turboalimentador de gases de escapamento integrado ao
coletor de escapamento com geometria variável da turbina.
Os dois motores a gasolina de quatro cilindros (M 200)
também contam com turbo e injeção direta. A pressão do
turbo é controlada eletronicamente. Isso permite que o
carregamento seja controlado com mais precisão, o que
é especialmente benéfico para os tempos de resposta na
faixa de carga parcial.
A MB afirma que as unidades de energia atendem às
normas de emissões Euro 6d e são combinados com uma
função ECO start / stop. Além da transmissão manual de
seis velocidades, os modelos a diesel e a gasolina mais
potentes também estão disponíveis com uma transmissão
de dupla embreagem (DCT) de sete velocidades.
A segurança é um valor fundamental da marca
Mercedes-Benz, por isso, o Citan tem uma estrutura robusta
da carroceria com dissipação de absorção de energia, além
de equipamentos para assistência à condução, como o
sistema de estabilidade eletrônica ESP, bem como o Hill
Start Assist e o Crosswind Assist.
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Frete a frete

Morador da Praia Grande,
Thiago Sales, 38 anos, trabalha na profissão há 20
anos, desde que começou
a dirigir. O transportador
estava com o seu furgão
Renault Trafic ano 2000, do
qual ele cuida muito bem.
Transporta alimentos, cosméticos, de tudo. É autônomo e trabalha com rota
fixa, e a dele é Santos.

Adriano Luis Oliveira Gomes, 56 anos, é proprietário de uma Iveco Daily 35-150 ano 2020/21 equipada com baú carga seca. Antes do novo veículo,
ele dirigia uma Ford F-4000 com carroceria. Adriano
é de São Paulo e presta serviços para a Coperflora transportando flores. Todas as quintas-feiras, ele
vem para Santos e às sextas entrega na Zona norte
de São Paulo.

Faça revisão em seu veículo regularmente.

João Gois, 55 anos, é transportador desde 1985 e já
dirigiu vários caminhões. Hoje ele tem um Kia Bongo
ano 2010 equipado com baú carga seca. João transporta equipamentos eletrônicos, mas faz a logística
reversa, no qual ele busca aparelhos que estão fora
de uso e leva para uma empresa em Guarulhos que
dá o destino correto para sucata e reciclado.
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O motorista Miler dos Santos e Silva, 50 anos, trabalha com transportes há 3 anos. Está com uma
Peugeot Expert ano 2020, com a carga cheia de
chocolate. Ele trabalha para a Kopenhagen Chocolates Brasil, com lojas na Baixada, Riviera, Guarujá
etc. Coleta os chocolates na sede e entrega para
as lojas.

Dirigindo sua Iveco Daily 35s14, Severino Andrade
Ribeiro tem 62 anos e estava no Shopping distribuindo roupas dentro do seu baú. Motorista autônomo, ele é de São Paulo mas carrega o caminhão em Guarulhos e roda o Brasil inteiro fazendo
transporte.

Faça revisão em seu veículo regularmente.

Faça revisão em seu veículo regularmente.

Israel Oliveira tem 49
anos, é de Mauá, e tem
um Iveco Daily 35s14
equipado com baú carga seca, ano 2022/12. O
motorista autônomo faz
trabalho fixo para uma
transportadora carregando brinquedos por todo
o estado de São Paulo.
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Lembrança VUC

Memórias da VW Kombi como
um ícone das ruas brasileiras
Texto: Carol Vilanova | Fotos: Divulgação

S

empre respeite os mais velhos! Oras, por que não
obedecer a esse importante princípio também no
universo automotivo! Eles merecem. Existe um veículo, porém, que merece mais. Pelo vanguardismo, pela história, pelo que representou para a sociedade brasileira, pela
sua funcionalidade.
Estamos falando da VW Kombi, que no Brasil ganhou
nome curtinho, mas na verdade nasceu na Alemanha, nos
anos 50, como Kombinationsfahrzeug, que em português
significa “veículo combinado” ou “combinação do espaço
para carga e passeio”.
Teve 60 anos de sucesso como um veículo popular que
poderia ser usado para o transporte de carga ou passageiros, e marcou a história da Volkswagen ao ser o primeiro a
sair da linha de montagem da fábrica da Anchieta, em São
Bernardo do Campo, em 2 de setembro de 1957, e o primeiro feito pela empresa fora da Alemanha.
O veículo multiuso da Volkswagen já rodava por aqui
antes disso, afinal, ao lado do Fusca, marcou o início das
atividades da Volkswagen em 1953, num galpão no bairro
do Ipiranga, em São Paulo. Chegou com motor de quatro
cilindros contrapostos (“boxer”) de 1.200 cm³ refrigerado a
ar, com a potência de 30 cv.
As evoluções periódicas não tardaram a acontecer, seguindo seu lançamento, o Brasil ganhou a Kombi no modelo seis portas, nas versões luxo e standard, com transmissão
sincronizada e índice de nacionalização de 95%. Já a versão
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pick-up surgiu em 1967, equipada com motor de 1.500 cm³,
com potência bruta de 52 cv e sistema elétrico de 12 volts.
O legal da velha Kombi, e talvez, um dos grandes motivos
do seu sucesso era sua capacidade de se transformar. Poderia
ter janelas traseiras de vidro ou janelas fechadas, carroceria
tipo furgão ou picape com cabine simples ou cabine dupla.
Facilmente podia ser adaptada para mais diversos tipos
de uso: transporte de cargas e de passageiros, ambulância,
viatura policial e do corpo de bombeiros, carro funerário, e
muito mais. Era amplamente usada como veículo de lazer
pela família e foi símbolo da cultura hippie nos anos 60 e 70.

Lembrança VUC
Seu período de fabricação foi de 1957 até 2014, quando
foi forçada a descontinuação, por conta da obrigatoriedade
do air bag frontal duplo, que era impossível de ser instalado
devido ao seu projeto.
A Volkswagen do Brasil então abraçou a nostalgia e
lançou uma edição especial para sua despedida da linha de
montagem: a série especial Last Edition, que teve 1.200 unidades fabricadas, com pintura bicolor estilo “saia e blusa”
e detalhes que só a Kombi poderia especiais, como interior
diferenciado e cortinas nas janelas.
Era um presente merecido para o modelo, que no quesito carisma vai perdurar por anos e anos, por meio dos diversos Kombi Clubes espalhados pelo Brasil.

Versões e aplicações
Sempre em dia com as necessidades do brasileiro, a
VW Kombi teve que rebolar para ser atualizada e continuar
vendendo. Em 1975, houve uma grande reestilização e a
ampliação da cilindrada do motor para 1.600 cm³, com cv.
A dupla carburação veio na sequência e a potência foi aumentada para 65 cv.
Uma versão diesel que era bem esperada teve sua estreia
em 1981, juntamente com uma configuração com cabine
dupla. Ainda na vanguarda dos transportes urbanos, em
1982 foi introduzida a versão movida a etanol do motor 1.6l.
A Kombi foi o primeiro utilitário nacional equipado com
catalisadores, em 1992. Foi no ano de que a Kombi Carat foi
lançada com soluções como teto mais alto (recurso que passou a ser adotado em toda a linha), porta lateral corrediça
e a ausência da parede divisória atrás do banco dianteiro.
Uma das últimas atualizações foi a adoção do motor a
água substituindo o tradicional engenho refrigerado a ar,
em 2005, era o 1.4 Total Flex da família EA111, bicombustível, mais potente e mais econômico que o antecessor.
Mas a falta de tecnologia e de possibilidade de instalar
dispositivos de segurança e conforto em seu projeto fez com
que em 2013 a Kombi chegasse ao fim de sua produção. A
última unidade fabricada na Anchieta foi a Kombi Standard,
uma raridade que saiu da linha direto para o Acervo da marca, tem menos de 100 km aferidos no hodômetro e está
totalmente original.
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Falando de esportes

A América continua verde,
já o Brasil é preto e branco

P

arece um dejavu
(algo que já foi
visto, que já aconteceu), mas não é.
A América continua verde.
Palmeiras conquistou seu
terceiro título da Copa Libertadores da América, o
segundo seguido. Entrando
assim para o cobiçado rol
dos tricampeões. Par se ter
dimensão deste feito, em
62 edições apenas três times
brasileiros conseguiram tal
desempenho. Agora o Palmeiras se junta a São Paulo
e Grêmio como os maiores
vencedores. Além do verde,
outra cor volta a brilhar, uma
cor que esperou 50 anos
para novamente gritar é campeão, o preto e branco do
Atlético. Capitaneados por Hulk, o esquadrão mineiro volta
a erguer um caneco da importância do Brasileirão. O galo
louco é bicampeão.

Carlos Briotto é
jornalista formado
pela Univ. Metodista
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Foto: Divulgação Palmeiras

Tri da Libertadores
Foi um jogo emocionante. De um lado a qualidade individual de um time temido. Dou outro uma equipe unida, treinada e ciente da sua inferioridade técnica, mas não
mental. Logo no início, aos seis minutos, o Palmeiras abre
o placar. Maike, após lançamento de Gustavo Gomes, toca
para trás onde aparece Raphael Veiga que chapa, de primeira, para o fundo das redes do Flamengo.
Mesmo em desvantagem, os rubro-negros tentavam,
mas não conseguiam furar a marcação esmeraldina. Somente no segundo tempo, em uma triangulação entre
Arrascaeta e Gabi, o Flamengo chegou ao empate. Nesse
momento o time da Gávea era um pouco superior ao seu
adversário. Com o passar dos minutos as equipes cansadas
esperaram pela prorrogação. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, tira seus dois principais jogadores. Dudu e Raphael
Veiga deixaram o campo para a entrada de Gabriel Menino
e Deyverson. Neste momento estava escrito uma coisa que,
se fosse dito antes do jogo, ninguém acreditaria. Que do
banco sairia o responsável pelo titulo do Palmeiras.

Falando de esportes
Assim como aconteceu em 2020, quando Breno Lopes
saiu do banco para marcar o gol do título, desta vez a história sorriu para Deyverson. Jogador criticado pela torcida,
hoje reverenciado por todos. #nuncacritiquei.
Numa falha da defesa flamenguista, o menino maluquinho, que acabara de entrar, rouba a bola e chuta no
canto esquerdo de Diego Alves, dando ao Palmeiras o seu
terceiro título sul-americano.
Festa alviverde e bolso cheio. Com a conquista o Palmeiras embolsou mais de R$ 126 milhões. Agora é se preparar
rumo ao Mundial de clubes da FIFA que será disputado de
3 a 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes Unidos.

50 anos depois, deu Galo
O ano era 1971. O mês, dezembro. O local, Maracanã.
Os finalistas eram três: São Paulo, Botafogo e Atlético. O
Gol foi dele, o beija-flor, Dadá Maravilha, o único, ao lado
de Pelé, que ao cabecear parava no ar. Nesse triangular o
galo mineiro venceu seus dois jogos.
Hoje, 2021, o campeonato é de pontos corridos. Vence
o mais equilibrado e consistente. E este ano, quem cumpriu os requisitos foi o Atlético/MG. Um dos melhores ataques, melhor defesa e artilharia do campeonato. Números
que mostram que o título ficou em boas mãos.

Foto: Divulgação CBF

Troca das cadeiras na Série A
A barca da série A atracou no porto da série B. Nela
embarcaram Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí. Botafogo e
Coritiba, aliás já foram campeões da série A e retornam
com o objetivo de ficarem por um longo tempo. Ficaram
para trás outros campeões que terão que amargar mais um
ano de penúria. Cruzeiro (4), Vasco da Gama (4) e Guarani
(1), somados tem nove títulos.

Tá chegando, Catar é logo ali
Ano que vem é ano de Copa do Mundo de Futebol. O
torneio que reúne as maiores seleções do mundo será realizado no Catar, na Ásia Ocidental. Desta vez, por causa da
temperatura, a disputa será nos meses de novembro e dezembro. O Brasil já carimbou sua vaga. Alemanha, Bélgica,
Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Sérvia e o anfitrião
também já pegaram seus bilhetes. As outras seleções ainda
estão correndo atrás das 24 vagas restantes.

Fórmula 1 de luto
Os motores não roncam mais. As corridas não serão
mais as mesmas. Aos 79 anos, morreu Sir Frank Williams.
O último construtor de carros da velha guarda. Nascida em
1977, sua equipe, a Williams, conquistou nove títulos mundiais, 313 pódios e 114 vitórias. Frank Williams era piloto,
gênio, inovador e deixa seu nome marcado na história.
Passaram pela sua escuderia essas feras campeãs: Alan
Jones (1980), Keke Rosberg (1982), Nelson Piquet (1987),
Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996)
e Jacques Villeneuve (1997).
Além Piquet, outros brasileiros também correram pela
equipe: Ayrton Senna (1994), que morreu em 1994 no GP
de San Marino; Antônio Pizzonia (2004-2005); Rubens Barrichello (2010-2011); Bruno Senna (2012); e Felipe Massa
(2014-2017).

Foto: Daimler Media

Lançamentos

Mercedes-Benz Arocs 8x4: carga
pesada para o fora de estrada

U

m caminhão extrapesado desenvolvido por brasileiros para a realidade do Brasil, assim o Mercedes-Benz Arocs 8x4 foi integrado ao portfólio
da marca no mercado, tendo como característica
principal a robustez combinada com tecnologia de ponta.
O modelo é um extrapesado basculante, com aplicação em
áreas como mineração, construção civil pesada e grandes
obras de infraestrutura.
Mercedes-Benz Arocs 8x4 foi projetado com a responsabilidade de suportar situações extremas de operação, caracterizadas por topografias exigentes e rotas desafiadoras. O
modelo tem no seu DNA a capacidade de trabalhar temperaturas extremamente altas ou baixas, sempre cumprindo com
seu papel no quesito desempenho e produtividade.
O extrapesado Mercedes-Benz utiliza a cabina global da
família Arocs e tem capacidade técnica para até 58 toneladas de PBT – peso bruto total e 150 toneladas de CMT
– capacidade máxima de tração, conforme as condições de
operação. Dessa maneia, está apto para receber básculas de
20 a 24 metros cúbicos de capacidade volumétrica de carga.
Se o caminhão está pronto para enfrentar trancos e barrancos, o motorista por sua vez terá a segurança e o conforto
ao operá-lo. Dentro do Arocs tem amplo espaço: são 2,2 metros de largura, 1,6 metro de altura em frente aos bancos e
túnel baixo de 170 mm. A cabina foi desenvolvida com o conceito de célula de sobrevivência e atende à norma ECE-R29.
Entre os recursos disponíveis estão painel envolvente, vo-
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lante multifuncional, piloto automático, chave com controle
remoto, display do painel com tela de 10,4 centímetros, ar-condicionado de série (digital opcional), alavanca de marcha na coluna de direção e banco do motorista pneumático
com cinto de segurança integrado.
Na mecânica, o conjunto do Arocs mostra força e desempenho, com o motor Mercedes-Benz OM 460 LA de 13 litros,
já usado no Novo Actros, com potência de 510 cv a 1.800
rpm, com torque de 2.400 Nm a 1.100 rpm. Para completar,
temos o câmbio totalmente automatizado Mercedes PowerShift G340 de 12 marchas, sem pedal de embreagem.
Privilegiando a segurança, o sistema de freio eletrônico do
Arocs conta com ABS e ASR, que confere maior segurança de
direção graças à distância de frenagem otimizada em comparação com os sistemas de freios convencionais. A função Hill
Holder integrada facilita a movimentação em aclives.
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Meu animal

Pets e sua saúde bucal

crédito da foto: Freepik.com

A

ssim como a Medicina Humana, a Medicina Veterinária possui várias especialidades diferentes,
cada uma delas focada em um tipo de tratamento, doenças e bem-estar do seu animalzinho.
Uma das especialidades que cresce muito no mundo veterinário é a Odontologia Veterinária.
A odontologia é a especialidade que cuida da saúde bucal dos animais e possui um papel muito importante para
prevenir, tratar e cuidar das doenças da boca, dentes e gengiva dos animais, visto que é uma região extremamente importante para a qualidade de vida e pode ser afetada por vários
problemas ou doenças graves.

Por Ana Julia L. Cagnassi
Médica Veterinária
formada pela
Universidade Metodista
de São Paulo
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Dentro da odontologia veterinária, o problema mais comum é doença periodontal, que é o acúmulo de placa bacteriana e o tártaro. Essa doença atinge cerca de 80% dos cães
com mais de 5 anos de idade e dependendo do porte, raça
e gravidade, pode afetar diretamente a alimentação do seu
animal. O mau hálito é um forte indicativo que algo não vai
bem e a saúde oral de seu pet está em risco. Outros sinais
que indicam problemas periodontais são: inflamação e sangramento da gengiva, presença de tártaro, mobilidade dos
dentes, salivação excessiva, dentre outras.
O tratamento periodontal, que tem como objetivo remover a placa bacteriana e o tártaro (acima e abaixo da gengiva), devolve a saúde bucal do animal, limpa e dá condições
que a gengiva volte a ser saudável. Também deixa a superfície
dos dentes mais lisa, dificultando um novo acúmulo de placa
bacteriana no local e diminuindo o mau hálito.
Se a doença periodontal não for controlada, ela pode levar desde uma inflamação da gengiva até a perda dos dentes, e ainda, pode comprometer o coração, pulmão, fígado,
rins e outros órgãos vitais.
Agora que você conhece um pouco sobre a odontologia
veterinária e sobre a doença periodontal, você já pode olhar
a boquinha do seu pet e verificar se ele tem mal hálito ou
tártaro. Em caso afirmativo, ele precisa de um tratamento
indicado por um profissional especializado em odontologia.
Não esqueça de consultar o seu veterinário de confiança
periodicamente, só ele poderá cuidar do seu bichinho como
ele merece!
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Meio ambiente

COP26 - redução de emissões e
limitar as mudanças climáticas

E

ntre os dias 1º e 12 de novembro de 2021, ocorreu a 26ª Edição da Conferência das Nações Unidas Sobre a Mudança do Clima, a COP26. Prevista
para acontecer em 2020, a COP26 foi adiada para
este ano, por conta da pandemia de Covid-19.
O evento, sob coordenação da Organização das Nações
Unidas (ONU), reuniu países do mundo todo para debater
questões climáticas a partir de ações conjuntas entre os países. A conferência do clima deste ano foi realizada em Glasgow, na Escócia.
As principais questões discutidas na COP26 foram: estimular as nações a zerar as emissões de carbono até 2050, alcançando assim a chamada neutralidade de carbono; conter
o aumento da temperatura da terra, a meta é mantê-lo abaixo de 1,5 ºC em relação aos níveis pré-industriais; adaptar
a infraestrutura das localidades de modo a proteger comunidades e habitats naturais; mobilizar recursos financeiros.
Na COP26, foi feita uma menção entre o aquecimento
global e o uso de combustíveis de origem fóssil. Também foi
discutido pela primeira vez a necessidade de se alterar a matriz energética mundial, eliminando os combustíveis fósseis
e o carvão mineral. Essa referência, por si só, já torna essa
edição histórica.
Após três rascunhos e dificuldades de consenso, um
acordo final foi firmado pelos 197 países participantes. Texto final manteve referência inédita sobre a necessidade de
diminuir uso de combustíveis fosseis, mas grandes consumidores de carvão como a China e Índia pressionaram para
atenuar objetivo. O acordo firmado em Glasgow determina
a redução gradual do carvão mineral e dos subsídios aos

combustíveis fósseis
Ficou também estabelecido na 26ª Edição da COP um
outro ponto muito importante: a redução do prazo para os
países membros atualizarem os seus planos para diminuir as
emissões dos gases do efeito estufa.

Papel do Brasil após a COP26
O Brasil firmou dois acordos importantes durante a primeira semana da COP26:

1. Acordo global de florestas: prevê zerar o desmatamento
e degradação de terras até 2030.
2. Redução da emissão do gás metano: acordo que prevê a
redução da emissão global de gás metano em 30% até 2030.
Na COP26, o Brasil atualizou a sua Contribuição Nacional
Determinada (NDC), ou a sua meta voluntária, para: redução
de emissão de gases poluentes de 43% para 50% até 2030
e reafirmou a meta de neutralidade de carbono até 2050.
Assim, o Brasil pode fazer muito mais parte da solução,
do que do problema. Teremos cada vez mais relevância ainda mais quando pensamos nos biocombustíveis, com o uso
de fonte de energia de baixa intensidade de carbono, como
o etanol. Dada a dimensão do nosso país, da capacidade de
terras produtivas e do nível de tecnologia já utilizada, temos
uma grande oportunidade de voltarmos a ser protagonistas
no cenário ambiental mundial.
A próxima COP27 será sediada no Egito, em novembro de 2022.
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Informação para o transportador VUC
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www.revistafreteurbano.com.br
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Siga em frente
“O dia de Ano Novo é o aniversário de todo homem.”
Charles Lamb (escritor inglês)

“Jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos.”
Luís Vaz de Camões (poeta português, autor de Os Lusíadas)

“Um otimista fica acordado até a meia-noite para ver a entrada do
ano novo. Um pessimista fica acordado para ter a certeza de que o
ano velho se foi.” Bill Vaughn (colunista e escritor americano)

“O Ano Novo ainda não tem pecado: é tão criança! Vamos embalá-lo... vamos
todos cantar juntos em seu berço, de mãos dadas, a canção eterna da
esperança.” - Mário Quintana (poeta, tradutor e jornalista brasileiro)

“Escreva em seu coração que todo dia é o melhor dia do ano.”
Ralph Waldo Emerson (filósofo e poeta americano)

“O começo de cada Ano Novo é sempre a melhor época para dar
outra chance aos seus talentos ignorados!”
Mehmet Murat Ildan (escritor turco)
“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo,
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.”
Chico Xavier (médium e filantropo brasileiro)
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Conectando o frete

FAÇA A CONEXÃO DO SEU FRETE
EMPRESAS-TRANSPORTADORAS-EMBARCADORAS-AGENCIADORAS

MOTORISTA, LOCALIZE
FRETES E CONECTE-SE!

MOTORISTA

EMPRESA OU CLIENTE

NÃO PERCA TEMPO PROCURADO CARGA,
SEU FRETE ESTÁ NO FRETE URBANO.

ANUNCIE SUA CARGA NO FRETEURBANO

FALE DIRETAMENTE COM A EMPRESA E O
VALOR DO FRETE É 100% SEU.

AQUI VOCÊ ENCONTRA MOTORISTAS
CONFIÁVEIS PARA TRANSPORTAR
SEU FRETE.

ACESSE: FRETEURBANO.COM.BR OU BAIXE O APLICATIVO FRETEURBANO

UrbanoFrete

UrbanoFrete

frete.urbano
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