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VUC PELO MUNDO LANÇAMENTO
Peugeot Partner 

Rapid carrega 
até 650 kg
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Conheça a casa que 
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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 

www.revistafreteurbano.com.br

o transportador VUC

Os maiores caminhões 
permitidos na lei de restrição

Limite do VUC

E
d

içã
o

 16
 | A

n
o

 III | A
g

o
sto

 2
0

18
 | R

$
 6

,9
0

E
d

iç
ã

o
 17

 |
 A

n
o

 II
I |

 O
u

tu
b

ro
 2

0
18

 |
 R

$
 6

,9
0

FRETE DRIVE
MB Sprinter furgão e 

Chevrolet S10 na medida 
para o transportador 

VANS DOVANS DOV

HANNOV
TENDÊNCIA

HHHHAAAANNOVNNOVNNOVNNOV
TETETETENNNNDÊDÊDÊDÊNCIANCIANCIANCIA

www.revistafreteurbano.com.br

Informação para o transportador VUC

E
d

iç
ã

o
 18

 |
 A

n
o

 IV
 |

 J
a

n
/F

ev
 2

0
19

 |
 R

$
 6

,9
0

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
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Acabamos de finalizar o Maio Amarelo, movimento de conscientização à 
segurança no trânsito, criado a fim de reduzir os acidentes em ruas e rodovias 
brasileiras. E os números por aqui são alarmantes, de acordo com as informa-
ções do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST), 
da Secretaria Nacional de Trânsito, pasta do Ministério da Infraestrutura, em 
2021, foram 11.647 mortes no trânsito, ou seja, a cada dia, 32 pessoas per-
deram a vida no trânsito em acidentes. Em relação aos acidentes sem vítimas 
fatais, o número no ano passado foi de 632.764 registros. O equivalente a 72 
incidentes por hora no Brasil. 

Por outro lado, tivemos uma redução desde que o programa Maio Amare-
lo foi criado: entre 2011 e 2021, o Brasil reduziu em 30% o número de mortes 
causadas por acidentes de trânsito, mas a meta é cortar número de óbitos em 
50% até 2030. 

A principal causa de um acidente de trânsito tem a ver com falha humana. 
Fatores como excesso de velocidade, desrespeito às leis, falta de atenção, uso 
do celular, falta de equipamentos de segurança como o cinto de segurança 
ou capacete, uso de drogas e álcool etc. Quase sempre situações que podem 
ser evitadas. 

Olhar o celular enquanto dirige se tornou uma ação quase que instintiva, 
quem nunca? Porém existem meios de acabar com essa prática, a melhor de-
las é por meio de um sistema de Bluetooth eficiente, mesmo que seja simples. 
Mas e o WhatsApp? Nada, acredite, nada é tão importante que não pode 
esperar para ser respondido. Muita gente trabalha com essa ferramenta, en-
tão, se for urgente, pare o veículo, e assim, leia e responda a sua mensagem. 

Dirigir com cuidado é outra recomendação para evitar acidentes. Se esti-
ver estressado, espere um pouco, tome uma água, respire fundo, e somente 
depois continue seu trajeto. Reduza a velocidade em dias de chuva e respeite 
uma boa distância do carro da frente. 

Sempre faça as manutenções preventivas do seu veículo, verificando luzes, 
limpadores de para-brisa, freios, óleo, pneus. É um bom passo para não ter 
seu veículo envolvido em acidentes por quebra mecânica. 

Seja tolerante com pedestres e ciclistas, e acima de tudo, tenha genti-
leza com outros motoristas, afinal de contas: não custa nada e pode salvar 
uma vida. É isso aí, pessoal, mais uma edição da 
Revista Frete Urbano fresquinha em suas mãos, 
com matérias exclusivas para o transportador 
VUC. Aproveite e leitura e muito obrigada pela 
atenção. Grande beijo!  
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Na Europa, o modelo MAN TGE circula nas versões 
furgão e chassi, com muitos recursos tecnológicos de 
segurança e capacidade para até 5,5 ton

Confira nossa lista recheada de veículos, desde furgões 
até implementados, que podem ser dirigidos com a 
carteira de habilitação B

12  Promoção 
Mercedes-Benz faz campanha de peças e serviços para 
clientes de caminhões, com prêmios da boutique da 
marca e uma viagem 

20
Bate papo com Carlos Tavares, diretor de pós-vendas da 
Iveco, sobre rede de concessionárias, planos de revisão 
e peças genuínas para clientes Daily

Entrevista
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Notícias

Pit stop com avaliação 
de amortecedores

O Programa Auto Stop Nakata marcou seu retorno 
após o período de pandemia num evento realizado na Sim 
Pneus, no Extra Anchieta, em São Bernardo do Campo-SP. 
Promovido pela fabricante Nakata, o programa é gratuito, 
com auxílio de centros automotivos parceiros, com obje-
tivo de avaliar as condições dos amortecedores, itens de 
segurança do veículo ligados diretamente à estabilidade. 

A checagem é feita com a máquina shocktester, que faz 
os testes no conjunto de componentes a variações de baixa, 
média e alta frequências, por meio de simulações automáti-
cas de variados tipos de solos. Os proprietários dos veículos 
recebem relatório com o resultado da análise emitido auto-
maticamente para saberem como está o estado dos amor-
tecedores de seus veículos e tomare, suas providências.  

Nova razão social para montadora de caminhões

VUC transformada 
em ambulância

Volkswagen Truck & Bus é a nova razão social da 
Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil. O anúncio foi 
feito pelo presidente e CEO Roberto Cortes, durante encon-
tro do Capital Markets Day (Dia do Mercado de Capitais) do 
GRUPO TRATON em Södertälje, na Suécia.  

Cortes aproveitou para revelar também outras novida-
des, como a ampliação da presença da empresa em mais 
mercados, com foco nas regiões ocidental e norte da Áfri-
ca, além de avaliar oportunidades no Oriente Médio.

Aqui no Brasil, comercialmente, a empresa continuará 
usando a marca Volkswagen Caminhões e Ônibus, assim 
como em países de língua portuguesa. No México, segue o 
idioma em espanhol: Volkswagen Camiones y Buses. Para 
eventos corporativos internacionais, além de alguns merca-
dos de exportação, o nome adotado pela montadora será 
Volkswagen Truck & Bus.  

Um furgão Mercedes-Benz Sprinter transformado em 
ambulância foi destaque em feira hospitalar no São Paulo 
Expo, em São Paulo/SP. A montadora participou da 27ª edi-
ção da Feira Hospitalar com estande exclusivo para atendi-
mento ao público, exibindo duas Sprinter Furgão 416 CDI, 
sendo uma delas adaptada pela empresa Revolution do 
Brasil Adaptação Veicular.

A marca aproveita a ocasião para reforçar o posiciona-
mento da linha Sprinter como referência nas configurações 
de ambulância, simples remoção e UTI móvel, com grande 
versatilidade de aplicação. Equipes de vendas da rede de 
concessionários e especialistas de produto da marca esta-
vam lá para lucidar dúvidas.  



Promoção exclusiva para Representantes Legais de Frota,   Proprietários de Frota e Motoristas Autônomos cadastrados no Mercedes Club.  
Período de Participação de 01/06/2022 a 30/11/2022. Limite de 10 números da sorte por mês. Limite de 10 jogadas de acionamentos do 
dispositivo da sorte por mês. Imagens meramente ilustrativas/sugestivas, que não correspondem a premiação ofertada. Consulte no site  
www.mercedesclub.com.br os números dos Certificados de Autorização SECAP/MF e os regulamentos com as condições e a forma de 
participação, os produtos promocionados e a descrição exata da premiação ofertada. (1) Peças e serviços participantes da Promoção.

11318.6.1_An_Experience_21,7x28,1_Fab.indd   111318.6.1_An_Experience_21,7x28,1_Fab.indd   1 23/05/22   18:1323/05/22   18:13
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Sete anos de produção 
no Polo Automotivo

Promoção nacional de 
peças com descontos

Com a marca de 359 mil Jeep Compass fabricados, a 
Stellantis celebra sete anos de produção no Polo Automotivo 
pernambucano. Ao todo saíram da linha de montagem mais 
de 1,2 milhão de veículos, entre os modelos Jeep Renegade, 
Jeep Compass, Jeep Commander e a picape Fiat Toro.

Inaugurada em 28 de abril de 2015, a planta, que fica 
na cidade de Goiana, é considerada uma das mais moder-
nas e sustentáveis do segmento. A empresa, que nasceu da 
fusão entre FCA Fiat Chrysler e PSA Peugeot Citroën, atual-
mente conta com mais de 13 mil pessoas trabalhando no 
complexo, considerando a fábrica da Stelantis e o Parque 
de Fornecedores instalado no mesmo perímetro industrial, 
formado por 16 empresas.  

Denominada “Xeque Mate”, a Paccar Parts realiza pro-
moção nacional de peças com descontos de até 50%. Com 
validade em 31 de julho, a promoção é válida em todo o 
território nacional e abrange peças genuínas DAF e mul-
timarcas TRP com descontos de até 50%, sendo mais de 
150 itens nas linhas de transmissão, eixos, elétrica, freios 
e acessórios. As ofertas estão disponíveis em todas as con-
cessionárias DAF e Lojas TRP, distribuídas pelo país.

Para mais informações sobre a promoção “Xeque-Ma-
te”, o consumidor deve procurar a concessionária da marca 
ou Loja TRP mais próxima de sua localidade ou acessar o 
site da empresa.  

Notícias

Locação de caminhões 
100% elétricos

A JBS inaugura empresa para locação de caminhões 
100% elétricos com o nome de No Carbon, com objetivo 
é reduzir as emissões dos seus negócios de seus par-
ceiros. A iniciativa vai de encontro ao compromisso de 
ser Net Zero 2040 da JBS, que vai manter uma frota de 
veículos elétricos, atendendo inicialmente as operações 
logísticas de marcas Friboi, Seara e Swift.

A empresa afirma que a eletrificação dos caminhões terá 
um impacto positivo ao meio ambiente. Cada veículo elétri-
co evita o lançamento anual de cerca de 30 toneladas de gás 
carbônico (CO2) equivalente na atmosfera.  



Monroe Axios
A marca mais reconhecida do setor.

Tradição no mercado de reparação 
automotiva, a marca tem uma linha 

completa de produtos para suspensão, 
que garantem um serviço rápido, 

de qualidade e sem retrabalho.

Faça como os melhores mecânicos 
do Brasil: escolha Monroe Axios.

08000 166 004
11 9 7666 2779
atmogi@driv.com

Central de Atendimento
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De olho na saúde

motorista, além do barulho do motor do seu o 
próprio veículo, convive com os barulhos prove-
nientes do trânsito, como motos, buzinas, sirenes 
etc. É bom ficar atento pois esses e outros ruídos 

podem afetar a sua audição sem você nem perceber. 
Otorrinolaringologista do São Cristóvão Saúde, o médico 

Lucas Bevilacqua Alves da Costa comenta como identificar 
sintomas da hipoacusia e quando buscar tratamento espe-
cializado. Segundo ele, a pessoa precisa fazer uma inspe-
ção no seu sistema auditivo se frequentemente precisa pedir 
para que repitam mais de uma vez o que lhe foi dito, por 
não ter compreendido a conversa, ou se assiste televisão em 
volume alto, se já deixou de ouvir o som do telefone ou da 
campainha ou não sabe identificar a direção do som.

O IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
estima que temos 10 milhões de brasileiros com alguma de-
ficiência auditiva, aproximadamente 5% da população com 
dificuldades em ouvir ou já em grau avançado de surdez. 

Caso tenha se identificado com essas situações ou co-
nheça alguém que passe por isso, o doutor esclarece sobre a 
hipoacusia, definida como “diminuição da capacidade de se 
detectar os sons” e seus possíveis tratamentos. 

“Nos adultos, a principal queixa se dá por meio de re-
latos de dificuldade para compreender o que familiares ou 
amigos estão dizendo. Já nas crianças, se manifesta princi-
palmente com falta de atenção e atraso no desenvolvimento 
de fala e linguagem”, comenta o especialista. 

Segundo a OMS - Organização Mundial da Saúde, esse 
é um problema que, até 2050, vai afetar 900 milhões de 
pessoas no mundo e podem surgir, gradualmente, ao longo 
da vida. De acordo com o otorrino, dentre os fatores que 
podem levar à perda auditiva, estão:
1. Neurossensorial: lesão interna, cujas limitações podem ser 
congênitas; ou seja, quando a pessoa nasce com esse tipo de 
perda auditiva, ou adquiridas quando ao longo da vida, por 
fatores ambientais ou exposição a substâncias nocivas, que le-
vam a perda da audição (a exemplo de alguns medicamentos). 

O 2. Condutiva: múltiplos fatores que podem levar à essa con-
dição, tais como infecções e traumas.

Grande parte das causas está relacionada a fatores 
que podem ser evitados com o controle de condições já 
existentes e por métodos de prevenção. “É importante 
evitar a exposição à fatores de risco, tais como ruído de 
alta intensidade, e da manipulação e/ou uso de produ-
tos ototóxicos. Para pessoas que trabalham expostas à 
ruídos, é importante o uso de equipamento de prote-
ção individual apropriado para atenuação da intensida-
de sonora. Também é importante orientar adolescentes 
e crianças sobre o uso dos fones de ouvido”, notifica Dr. 
Lucas Bevilacqua A. da Costa.

“No caso das crianças, quando o responsável notar atraso no 
desenvolvimento de fala e linguagem ou qualquer suspeita que 
o mesmo venha a ter”, complementa o médico. Assim, o diag-
nóstico é realizado por meio de exames que analisam as diferen-
tes habilidades auditivas, sendo o mais comum a audiometria.

Dependendo dos resultados dos exames e das causas 
da surdez, o médico indicará o tratamento mais adequado. 
Alguns casos são resolvidos com a administração de antibi-
óticos e anti-inflamatórios, sempre sob prescrição médica. 
Outros, como trauma acústico, requerem repouso. 

“Denominamos a surdez completa de um dos ouvidos 
(unilateral), de anacusia. Quando esta é nos dois ouvidos 
(bilateral) a denominação é que o indivíduo está cofótico”, 
esclarece. “No caso dos aparelhos auditivos, o mais conhe-
cido deles é o chamado Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual (AASI). Porém, sua indicação depende do grau da 
perda auditiva (leve, moderado, severo ou profundo) e do 
tipo da perda auditiva (neurossensorial, condutiva ou mis-
ta)”, finaliza Dr. Lucas Costa. 

Desse modo, ao notar sinais que podem estar relaciona-
dos à perda auditiva, procure um médico otorrinolaringolo-
gista para melhor investigação. Afinal, a prevenção é sempre 
a melhor maneira de cuidar de sua saúde! 

Cuidados 
com a perda 
da audição

foto: Freepik.com



CNH

m novo modelo de CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) passa a ser emitida a partir de junho 
deste ano em todo território nacional. De formato 
maior e com mais informações, a principal mudan-

ça é a descrição de quais veículos o motorista pode conduzir. 
Não será necessário, no entanto, atualizar o documento, 

a substituição será feita de forma gradativa, com novas emis-
sões para quem tem o documento renovado ou em segunda 
via. No documento consta ainda um quadro de observações 
que pode ter informações como restrições médicas e se o 
condutor exerce atividade remunerada, por exemplo.

A CNH vai se aproximar de uma licença para dirigir 
no padrão internacional, com sua identificação impressa 
em português, inglês e francês. Tem padrões mais segu-
ros contra falsificação, com uso de tinta que brilha no 

U

Nova CNH começa a 
vigorar em todo Brasil

escuro, holograma e 
impressão reativa a luz 
ultravioleta. 

O QR Code impresso 
no verso do documen-
to permanece para ter 
acesso à Carteira Digital 
de Trânsito (CDT), via 
aplicativo. A Carteira 
Nacional de Habilitação 
poderá ser expedida de 
forma física ou digital. 
Outros dados como 
pontuação e validade 
continuam valendo. 



Manutenção

Manter o seu caminhão ou ônibus ope-
rando de maneira produtiva e confiável é 
tudo que o transportador necessita. Dessa 
forma, é possível fornecer o abastecimento 

da população em diversos setores comerciais e, mais do 
que isso, prover o sustento de sua família. 

Por outro lado, qualquer problema inesperado interfere 
diretamente na sua rentabilidade, na vida útil do seu veícu-
lo e na entrega da carga, podendo gerar atrasos no prazo 
e até mesmo colocar os produtos em risco. 

Esses fatores praticamente regem o negócio do trans-
portador, tanto do motorista autônomo quanto do frotista, 
e tornam necessária a realização da manutenção preventi-
va do veículo, dentro do espaço de tempo correto. E todo 
mundo sabe que não existe manutenção eficiente sem uti-
lizar peças e mão de obra de qualidade. 

Essa é uma combinação com a qual os clientes de cami-
nhões e ônibus sabem que podem contar, quando fazem a 
manutenção em um concessionário Mercedes-Benz e que, 
neste ano, ainda dará a eles a chance de participarem de 
uma campanha que vai premiar motoristas autônomos e 
frotistas.

Trata-se da campanha “Mercedes Club Experience 
2022”, de peças e serviços, que acontece em todos os con-
cessionários credenciados no Mercedes Club, o programa 
de fidelidade e recompensas da marca, com duração de 

M 01/06/2022 a 30/11/2022. Uma campanha que concede 
aos clientes da Mercedes-Benz uma série de descontos, 
benefícios e prêmios exclusivos, por meio da execução de 
serviços de qualidade, mão de obra especializada e uso de 
peças homologadas, para utilização nos caminhões e ôni-
bus da estrela de três pontas. 

Para participar é fácil. Sempre que o cliente fizer uma 
compra no valor de R$ 2.000,00 (1) dos produtos pro-
mocionados na campanha, ele ganhará automaticamente 
um número da sorte para concorrer pela Loteria Federal 
ao grande prêmio final: uma viagem com acompanhante e 
tudo pago para um resort em Cumbuco, no Ceará. Serão 
seis viagens ao todo!

Além disso, ele ganhará também jogadas no dispositivo 
da sorte, para concorrer a milhares de prêmios instantâneos, 
como vouchers de peças nos valores de R$ 200,00, R$ 300,00 
e R$ 400,00, além de vouchers Mercedes-Benz Colletion no 
valor de R$ 150,00, que podem ser trocados na loja virtual. 
(www.mercedes-benzcollection.com.br). 

Então não fique fora 
dessa! Se você ainda não 
faz parte do Mercedes 
Club, acesse agora o www.
mercedesclub.com.br e 
faça seu cadastro! É rápido 
e fácil!

Benefícios da Manutenção valem prêmios 
na Rede de Concessionários Mercedes-Benz
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Manutenção

Muito mais do que uma
rede de peças e serviços

Os clientes da Mercedes-Benz do Brasil ganham muito 
mais do que prêmios, ao levar seus caminhões e ônibus 
para revisão e serviços na Rede de Concessionários da mar-
ca, que oferece 174 pontos estrategicamente distribuídos 
por todo o Brasil. 

A Mercedes-Benz disponibiliza quatro opções de Pla-
nos de Manutenção para o transportador, dependendo da 
necessidade de cada um. A contratação pode ser feita na 
hora da compra do caminhão ou em qualquer outro mo-
mento que o cliente julgar adequado. O objetivo é permitir 
que o transportador tenha o melhor controle dos custos de 
manutenção, por meio de pagamentos mensais e períodos 
de até cinco anos de cobertura. 

Ao optar por um desses planos, divididos em BestBasic, 
Select, Select Plus e Complete, o motorista autônomo ou 
frotista deixa sua ferramenta de trabalho nas mãos de quem 
conhece, usufruindo de um preço mais acessível e de toda a 
infraestrutura de peças e mão de obra qualificada, ofereci-
das pela Mercedes-Benz, para a manutenção de seu veículo. 

Amplo portfólio de peças 

Um pós-venda de qualidade é feito pela oferta de Planos de 
Manutenção acessíveis, mão de obra capacitada e uma ou mais 
linhas de peças homologadas específicas para cada veículo. 

A Rede de Concessionários Mercedes-Benz oferece es-
ses benefícios, com sua excelente estrutura de logística de 
peças de reposição, com cerca de 9 milhões de peças ge-
nuínas disponíveis. De acordo com a marca, a utilização de 
kits, lubrificantes e peças genuínas proporciona mais con-
fiabilidade na revisão e reparo, em relação à durabilidade, 
desempenho e economia do veículo.

A linha de peças remanufaturadas Mercedes-Benz Re-
nov de caminhões e ônibus, também disponibilizada nos 
concessionários, é desenvolvida sob rigorosa supervisão da 
Mercedes-Benz e pode custar até 40% mais barato do que 
uma peça nova. A linha Renov assegura a integridade origi-
nal do veículo, feita por meio de troca, auxiliando ainda no 
menor tempo de parada para reparo. 

Outra opção para o motorista é a linha de peças Alliance 
Truck Parts de caminhões e ônibus, que provê peças e acessó-
rios não apenas para os veículos Mercedes-Benz, mas também 
para outras marcas, abrangendo os principais modelos de ca-
minhões e ônibus disponíveis no mercado, já a partir de 0 km.

Todas as linhas de peças da Mercedes-Benz oferecem aos 
clientes de caminhões e ônibus um compromisso de seguran-
ça, por meio do fornecimento de peças e acessórios fabricados 
com alta tecnologia, qualidade, garantia e preço competitivo. 

Promoção exclusiva para Representantes Legais de Frota, 
Proprietários de Frota e Motoristas Autônomos cadastrados 
no Mercedes Club. Período de participação de 01/06/2022 
a 30/06/2022. Limite de 10 números da sorte por mês. Li-
mite de 10 jogadas de acionamentos do dispositivo da sorte 
por mês. Imagens meramente ilustrativas/sugestivas, que 
não correspondem a premiação ofertada. Consulte no site 
www.mercedesclub.com.br os números dos Certificados de 
Autorização SECAP/MF e os regulamentos com as condições 
e a forma de participação, os produtos promocionados e a 
descrição exata da premiação ofertada. 

(1) Peças e serviços participantes da promoção. 

- Peças e kits genuínos Mercedes-Benz de 

caminhões e ônibus; 

- Peças remanufaturadas Mercedes-Benz 

Renov de caminhões e ônibus; 

- Peças Alliance Truck Parts de caminhões 

e ônibus; 

- Lubrificantes genuínos Mercedes-Benz;

- Planos de Manutenção Mercedes-Benz 

com a mensalidade em dia;

- Fleetboard com a mensalidade em dia.

Produtos participantes da campanha 

“Mercedes Club Experience 2022”
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Distribuição

stamos vivendo na era da entrega. Chame como 
quiser: delivery, e-commerce, last mile (última mi-
lha), o que o mercado demanda é que busque o 
produto e leve até ele. O que os caminhões pe-

sados trazem de longe, a última etapa da entrega de uma 
encomenda até o comércio ou a casa das pessoas é feita 
pelo VUC, o veículo urbano de carga. 

Desde o decreto 48.338, de 10 de maio de 2007, em São 
Paulo, que foi regulamentada a lei que restringia o trânsito 
de caminhões maiores numa na zona central da cidade, os 
VUCs já se mostravam ideais para essa tarefa de distribuição. 

E a cereja do bolo: muitos desses caminhões leves e fur-
gões podem ser dirigidos com Carteira Nacional de Habili-
tação na categoria B, a mesma que uma pessoa utiliza para 
guiar carros de passeio. 

Isso se dá porque no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
está especificado que o motorista categoria B está apto para 
dirigir veículos que tenham peso bruto total (soma do peso 
do veículo mais a capacidade de carga) igual ou menor que 
3.500 kg. Entram neste line up desde furgões, modelos do 
tipo chassi cabine e até mesmo pequenos caminhões. Vale a 
pena frisar que no documento, esses veículos são descritos 
como caminhoneta ou caminhonete.  

E

Veículos de carga que podem 
ser dirigidos com carteira B 

Outro recado ao novo transportador é que para exercer 
atividade remunerada com veículos, ele deve pedir ao Detran 
uma autorização para que esta informação seja incluída em 
sua CNH. O processo inclui a realização de um exame psicoló-
gico no ato da solicitação e a cada renovação do documento.

Na cidade de São Paulo, o motorista precisa ainda da 
Autorização Especial de Trânsito para Caminhões (AETC) 
emitida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transpor-
te para estar totalmente apto a ter o seu veículo circulando 
e estacionando em locais da Zona de Máxima Restrição de 
Circulação – ZMRC, em qualquer horário. Lembrando que 
caminhões maiores não podem rodar nos seguintes horá-
rios: 2ª a 6ª feira das 5 às 21h e aos sábados das 10 às 14h. .

Texto: Carol Vilanova  |  Fotos: Divulgação

Confira os modelos mais populares do mercado nacional para a distribuição 

urbana e que podem ser dirigidos com a mesma categoria de CNH que a de 

veículos de passageiros
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Distribuição

Competidores da distribuição urbana

Uma lista considerável de veículos pode ser dirigida com 
CNH B e utilizada para as coletas e entregas urbanas, tirando 
é claro, os furgões pequenos, como a Fiat Fiorino, Peugeot 
Partner e Renault Kangoo, e as picapes, que têm a Nova Fiat 
Strada como o veículo mais vendido no Brasil em 2021, com 
109.107 unidades, segundo a Fenabrave. 

Fizemos um apanhado no mercado de acordo com os 
modelos mais utilizados e os que mais vendem para a utili-
zação na entrega urbana, afinal vivemos num momento em 
que, principalmente por conta do e-commerce, o serviço 
de transporte de carga dentro dos centros urbanos está em 
franco crescimento e a tendencia é que não pare por aqui. 

Citroën Jumper: A marca oferece dois modelos utilitá-
rios de carga para o segmento, ambos podem ser dirigidos 
com a CNH B: Jumpy e Jumper. O Jumper é um furgão gran-
de, confortável e bem equipado, que tem 3.500 kg de peso 
bruto total e a capacidade de carga útil em 1.311kg, com 
abertura da porta em 270º.

Econômica e com baixa emissão de poluentes, a Jum-
per adota o motor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi, de 130 cv de 
potência a 3.500 rpm e um torque máximo de 34,7 kgfm a 
1.750 rpm. A caixa de câmbio manual com seis velocidades, 
desenvolvida para condições brasileiras de rodagem.

Em questão de segurança e estabilidade, o utilitário dis-
põe de equipamentos como o ESP (Eletronic Stability Pro-
gram), que atua sobre a estabilidade do veículo e que inclui 
as funções do ASR (antipatinagem) e o Hill Assist (assistente 
de partida em rampa).

Fiat Ducato: Em 2018 a Ducato apareceu com uma cara 
nova, mas a versão atualizada ainda vende pouco, apesar de 
ter todo respaldo da rede Fiat. Para o segmento de CNH B 
temos furgões de carga, Cargo 8m e Cargo 13m, e o Chassi 
Cabine, que possibilita várias implementações. 

O motor da italiana é o F1A 2.3 turbodiesel, que desen-
volve 130 cv de potência a 3.600 rpm e 32,7 kgfm a 1.800 
giros. Combinado a ele está a nova transmissão de seis ve-
locidades, garantindo menor consumo e menos poluentes. 

O Novo Ducato vem ainda com freios a disco nas quatro 
rodas com ABS e air bags para motorista e passageiros no 
banco biposto, é equipada ainda com controles eletrônicos 
de tração e de estabilidade (ESC) e Hill Holder, assistente 
para partida em rampas. 

Hyundai HR: O pequeno VUC da Hyundai CAOA está 
precisando de uma repaginada, porque é bastante utilizado, 
mas hoje está muito atrás das outras marcas em relação à 
tecnologia, conectividade e segurança. E oferecido em duas 
versões, com chassi e cabine, prontos para receber diversos 
tipos de implementos e tem o preço bem acessível. 

Citroën Jumper Hyundai HR

Fiat Ducato

Citroën Jumper
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De baixo do capô está o motor turbo diesel 2.5l, capaz 
de entregar potência máxima de 130 cv e 26 kgfm, que 
combina com uma transmissão manual de seis marchas. O 
modelo de dimensões bem reduzidas tem capacidade de 
carga total de 1.800 kg, gerando um peso bruto total (PBT) 
de 3.400 kg. Apesar de ser compacto, tem cabine basculan-
te e avançada com espaço para três pessoas.

Iveco Daily: O veículo a ser batido, a Daily consegue 
combinar a robustez de um veículo de carga com o conforto 
de um automóvel. São várias versões de tamanhos e mo-
tores que podem ser dirigidas com a CNH B na linha Daily: 
City 30-130, City Chassi 30-160, 35-150 e 35-160 F1C- Max, 
além do furgão. 

Vamos focar no Novo Daily 35-160 na linha 2022 veio 
com muita tecnologia, inclusive o motor F1C-MAX já ade-
quado às normas de emissões Euro VI – nosso Proconve P8. 
Este conjunto utiliza o Arla 32 para manter os índices de 
emissões de poluentes mais baixo e o turbocompressor de 
Geometria Variável (VGT), resultando em 160 cavalos de po-
tência e torque de 380 Nm. 

Recursos tecnológicos, tanto na questão de segurança 
quanto em termos de conectividade são oferecidos ao trans-
portador, com destaque o sistema de controle de estabilida-
de ESP, incluindo as funcionalidades ABS+EBD, controle de 
tração e Hill Holder. Além disso, o modelo pode ser adqui-
rido já pré-preparado para câmera de ré, muito útil nesse 
segmento, mas pouco utilizada. 

Mercedes-Benz Sprinter: Voltada para os motoris-
tas com CNH B, a marca da estrela tem a linha Sprinter Street 
315 CDI, com os modelos Sprinter Furgão Street 315 CDI e 
o Sprinter Truck Street 315 CDI, recém-lançados. Para se ter 
uma ideia do bom uso do veículo, em agosto deste ano, a 
Sprinter completa 25 anos no mercado brasileiro. 

Conta com um novo motor OM654, adequado para 
as normas de emissões PROCONVE L7, equipado com um 
turbodiesel de 4 cilindros e 1.950 cilindradas. Dessa forma, 
consegue entregar 150 cv de potência e 34,7 kgfm de tor-
que máximo, cerca de 6% mais econômica em trechos urba-
nos, segundo a montadora. 

Preocupada com a segurança, a Sprinter mantém série 
itens como ESP adaptativo com 14 funções, assistente da 
fadiga, assistente ventos laterais, assistente de partida em 
rampa e ABA (Assistente Ativo de Frenagem), que identifica 
a proximidade do veículo à frente, além de pedestres e ciclis-
tas nas travessias.

Peugeot Expert: Na ofensiva da francesa para o seg-
mento, destacamos a Expert, que tem carga útil de 1.500 
kg e volume de até 6,6m³. Um furgão pequeno e versátil, 
perfeito para trechos urbanos, e capaz de acessar estaciona-
mentos, docas e qualquer tipo de local de carga e descarga, 
já que tem 1,94m de altura máxima.

A porta lateral é deslizante e as portas traseiras, biparti-
das possuem abertura de 90º, podendo chegar a um ângulo 
de 180º, ótimo para o carregamento. A sensação de dirigir 

Distribuição

Iveco Daily 35-160

Mercedes-Benz Sprinter Truck
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um carro de passeio é nítida, com por conta de alguns con-
fortos como direção eletro hidráulica e volante regulável em 
altura e profundidade. 

O eficiente motor é o BlueHDi 1.6 Diesel, capaz de gerar 
e 115cv de potência e 30 kgfm de torque, associado a uma 
caixa manual de seis marchas. Segundo a marca, chega a 
alcançar autonomia de até 1.000 km. Valer lembrar que o 
modelo tem uma versão elétrica disponível no Brasil. 

Renault Master: Um modelo bastante vendido, princi-
palmente, na versão furgão e muito utilizado para transfor-
mações. E foi renovada há pouco tempo, por dentro e por 
fora, já na linha 2023, ganhou um toque de mais moderni-
dade e um interior mais ergonômico. 

Para dirigir com CNH B, a Renault oferta a Master Chas-
sis e Master Furgão. A furgão possui três entre-eixos, entre 
3.182 mm e 4.332 mm, bem como duas opções de altura 
de teto. Já a versão chassis possibilita diversos tipos de im-
plementos, com capacidade de carga máxima de 1.740 kg.

O motor também recalibrado está até 30% mais econô-
mico no uso urbano, segundo a montadora, por conta da 
nova geração do 2.3 dCi turbo, capaz de gerar 136 cv de 
potência máxima e 36,7 kgfm de torque. 

A Master oferece uma central multimídia de 7” com 
conectividade e os sistemas Apple CarPlay e Android Auto 
espelhados, com TV digital integrada. Em relação à segu-
rança, uma boa dose de equipamentos de série: Controle de 
Estabilidade (ESP), Controle de Tração (TCS), Sistema Anti-

-capotamento (RMI), Controle Adaptativo de Carga (LAC), 
Sistema Estabilizador de Ventos Laterais (CWS), Assistente 
de Partida em Rampas (HSA) etc. 

Volkswagen Delivery Express+: Desde que che-
gou renovada, a linha de caminhões Delivery começou a 
aparecer com frequência no nosso trânsito, e nem precisa 
explicar por que, afinal, é um modelo que sempre foi muito 
bem aceito pelos transportadores de carga urbana. Mas o 
Express+ revolucionou o segmento, porque é um caminhão 
leve que pode ser dirigido com a CNH B.

Seu motor também já está antecipado para atender às 
leis de emissão que entram em vigor no ano que vem, o 
FPT F1C 3.0l calibrado para atingir os 156 cv de potência a 
3.300 giros, com torque de 360 Nm que alcança na faixa de 
1.300 a 2.900 rpm. Para garantir a redução de emissão, o 
Express+ também conta com tecnologia SCR, com tanque 
de Arla 32 integrado ao de combustível.

Tendo a segurança como um dos seus pilares de desen-
volvimento, o Express+ oferece controle de estabilidade ele-
trônico (ESC), assistente de partida em rampa automático 
(HSA) e controle de tração (ATC), tudo de série. Assim como 
itens de segurança, como ar-condicionado, trio-elétrico, rá-
dio com bluetooth e piloto automático. 

Distribuição

Peugeot Expert

Volkswagen Delivery Express+

Renault
Master 
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Profissão

m 30 de abril deste ano, a Lei que regula-
mentou a profissão de motorista comple-
tou dez anos. Dentre as novidades, a mais 
relevante talvez seja a respeito da jornada 

de trabalho do motorista profissional, em especial a 
obrigatoriedade de controle. Apesar da lei ter sofrido 
algumas alterações em 2015, tal obrigatoriedade per-
maneceu intacta. Mesmo assim, passada uma década 
de tal marco legislativo, alguns tópicos sobre a jor-
nada dos motoristas profissionais continuam a aque-
cer as discussões nos Tribunais da Justiça Trabalho, 
ao passo que alguns outros conceitos já estão bem 
sedimentados. 

Um dos pontos já quase que pacificado em nossos 
tribunais está a obrigatoriedade de haver o registro 
fidedigno da jornada de trabalho e tempo de direção 
por meio “de diários de bordo, papeleta ou ficha de 
trabalho externo, ou por meio de registros eletrôni-
cos instalados nos veículos” (art. 2º, V, b, da Lei nº 
13.103/2015). 

A jurisprudência vem consolidando no sentido de 
que as empresas não podem cogitar a dispensa de 
tal controle (e, consequentemente, de eventual pa-
gamento de horas extras) sob a justificativa de que a 
atividade do motorista é externa e não há como ser 
controlada (art. 61, I, da CLT). 

Outro pronto reiteradamente decidido, inclusive 
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), é no sentido 
de que o simples fato de o motorista realizar seus ho-
rários de descanso dentro do veículo não se faz presu-
mir que estivesse de sobreaviso, ou seja, à disposição 
de seu empregador. Nesse sentido, a maior parte dos 
julgados observam como sendo do empregado o ônus 
de comprovar que efetivamente estivesse à disposição 
do empregador de modo a estar impedido de assumir 
atividades pessoais não relacionadas ao trabalho 

Entretanto, algumas outras decisões dos Tribu-
nais Regionais do Trabalho (TRT) conflitam entre si, 
causando dúvidas a respeito da aplicação das Leis 
em comento. 

Em relação ao denominado “tempo de espera”, 

E

Dez anos da Lei de Regulamentação 
da profissão motorista

*Por Henrique dos Santos de Bassi Nogueira

o parágrafo 8º do Art. 235-C da CLT (incluídos pela 
Lei nº 12.619 /2012) dispõe expressamente que este 
compreende “as horas em que o motorista profissio-
nal empregado ficar aguardando carga ou descarga 
do veículo nas dependências do embarcador ou do 
destinatário e o período gasto com a fiscalização da 
mercadoria transportada em barreiras fiscais ou al-
fandegárias”, dispondo expressamente que este tem-
po não deve ser computado como jornada de traba-
lho e nem como horário extraordinário do motorista. 

Ainda, o parágrafo 9º do mesmo artigo também é 
expresso e literal ao descrever que as horas do tempo 
de espera devem ser “indenizadas na proporção de 
30% (trinta por cento) do salário-hora normal”, ou 
seja, apesar de não serem computadas para efeito de 

foto: Freepik.comfoto: Freepik.com
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Profissão

jornada ou horas extras, esse interregno gera o direi-
to a uma indenização parcial em relação à hora nor-
mal de trabalho do motorista, sem reflexos nas de-
mais verbas. Porém, apesar de tais disposições serem 
bem claras e expressas na Lei, ainda existem alguns 
órgãos da Justiça do Trabalho que entendem pela não 
aplicação de tais dispositivos. 

A título de exemplo, a 2ª Turma do TRT da 
4ª Região, ao decidir nos autos do processo nº 
00200540620175040761, expôs entendimento no 
sentido de não reconhecer diferença entre “tempo de 
espera” e “horas extras”, dando provimento parcial a 
recurso do empregado para determinar que as horas 
permanecidas em tempo de espera (carregamento e 
descarregamento) sejam remuneradas como horas 
extras acrescidas do adicional de 50%, com integra-
ções nas demais verbas salariais. 

Outro ponto que suscita interpretações divergen-
tes nos Tribunais Regionais do Trabalho é a utilização 
ou não do tacógrafo como meio de aferição e fixa-
ção da jornada de trabalho do motorista empregado, 
muito embora exista entendimento jurisprudencial 
do TST dispondo que apenas esse equipamento, sem 
outros elementos, não serve para efeito de controle 
de jornada (OJ nº 332 da SDI-1 do TST). 

Ainda assim, a 9ª Turma do TRT da 3ª Região, nos 
autos do processo de nº 00106461820155030040, en-
tendeu que a jornada do motorista “era apurada com 
base em tacógrafos”, mas indeferiu o pleito de ho-
ras extras por estas já terem sido quitadas com base 
nas apurações do equipamento. De outro lado, a 3ª 
Turma do TRT da 6ª Região condenou a empregadora 
ao pagamento de horas extras, nos autos da ação nº 
00000178820155060011, pois “os horários, de início 
e término do labor, constantes nos discos tacográfi-
cos, representam, efetivamente, a jornada de traba-
lho do Reclamante”. 

Outro exemplo de incerteza em relação à aplica-
ção das normas dispostas na Lei em comento é sobre 
o fracionamento do intervalo interjornada de 11 ho-
ras do motorista profissional, que foi expressamente 

permitido pelo art. 235-C, § 3º, da CLT, desde que res-
peitado o período mínimo de 8 horas ininterruptas 
do primeiro período de concessão, e a fruição das de-
mais 16 horas subsequentes. 

Porém, o TRT da 3ª Região entendeu pela incons-
titucionalidade de tal artigo, chegando até a editar 
uma Súmula, de nº 66, que a justifica “por violação 
ao princípio da vedação do retrocesso social”. 

Assim, em que pese outros Tribunais como o da 
2ª (São Paulo) e da 4ª (Rio Grande do Sul) Regiões 
entendem pela aplicação do dispositivo, desde que 
respeitadas as limitações impostas, o Tribunal de Mi-
nas Gerais (TRT3) entende, como exposto na decisão 
proferida pela 5º Turma, em 05/03/2020 nos autos do 
processo nº 00116883820175030071, que entende 
pela aplicação da Súmula Regional, confirmando a  
condenação de origem da empresa reclamada ao pa-
gamento como extras as horas suprimidas da pausa 
interjornada mínima de onze horas. 

Logo, tomando por exemplo os julgados e enten-
dimentos acima expostos, é importante que as em-
presas de transporte e logística se atentem que, ape-
sar de ser fato concreto e estabelecida a obrigação 
de manterem um controle expresso e fidedigno dos 
horários de seus empregados, ainda há a necessidade 
destas estarem atentas às demais peculiaridades le-
gais sobre a jornada do motorista profissional e, em 
especial, analisarem conforme a sua área de atuação 
quais eventuais entendimentos divergentes da Lei 
podem acabar encontrando nos Tribunais Regionais 
do Trabalho, a fim de que possam analisar ser mais 
proveitoso se adequarem às diversas interpretações 
da Lei ou, então, se prepararem para apresentar de-
fesas e teses robustas que permitiram a discussão fu-
tura no âmbito do TST de tais aplicações divergentes 
da Lei, a fim de se garantir a correta e uniforme apli-
cação desta, que já conta com 10 anos de existência.

*Henrique dos Santos 
de Bassi Nogueira, sócio 

da área Trabalhista do 
FAS Advogados

foto: Freepik.comfoto: Freepik.com
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Entrevista

Revista Frete Urbano: Em relação aos clientes de Daily, 
a Iveco tem pontos de vendas preparados para esse con-
sumidor, com atendimento personalizado ou alguma ação 
desse tipo? 
Carlos Tavares: Os clientes da linha Daily irão contar 
com um serviço especial, personalizado, para a revisão 
dos seus veículos: o Daily Fast Service, um ‘pit stop’ que 
garante um atendimento agendado em até 90 minutos. 
O objetivo da Iveco é que o cliente tenha a melhor experi-
ência na hora da manutenção do veículo, com foco total 
na produtividade. 
O Daily Fast Service está em fase piloto e, em breve, teremos 
a expansão para toda a rede de atendimento no Brasil, prin-
cipalmente para os grandes centros urbanos que necessitam 
de agilidade e maior velocidade no atendimento.

RFU: A marca oferece programa de revisões programadas, 
com preços das peças e serviços fixados? Esses planos po-
dem ser adquiridos no momento da compra do veículo? Que 
vantagens o motorista ganha neste processo? 
Carlos Tavares: A Iveco tem em seu portfólio cinco opções 
de Planos de Manutenção: Básico, Essencial, Essencial Eco-
nomy, Trem de Força e Absoluto. Os Planos de Manutenção, 
que podem ser adquiridos no momento da compra do veí-
culo, foram desenvolvidos para atender diferentes operações 
do transporte de carga com o objetivo de manter o veículo 
rodando pelo maior tempo possível. Os detalhes de cada 
plano estão no site da Iveco: www.iveco.com/brasil/servicos/
pages/pos-venda-plano-de-manutencao.aspx
O principal motivo é a vantagem financeira. Se comparar-
mos o valor do Plano de Manutenção com o preço das ma-
nutenções de venda ‘balcão’, o plano pode apresentar uma 

Texto: Carolina Vilanova  |  Foto: Gaspar Nobrega

economia de até 10%. Além disso, o plano oferece diversos 
benefícios, tais como: cobertura nacional, ‘blindagem’ con-
tra oscilações do mercado e melhor controle dos custos de 
manutenção. 

Em bate papo com Carlos Tavares, diretor geral de Pós-Venda da Iveco para a América Latina, 
o executivo ressalta a importância da qualidade e eficiência no tratamento do transportador 
proprietário da Iveco Daily na hora de fazer manutenções preventivas e corretivas

Revisão personalizada 
e com rapidez
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Entrevista

Os clientes da linha 
Daily irão contar com 
um serviço especial, 

personalizado, para a 
revisão dos seus veículos: 
o Daily Fast Service, um 

‘pit stop’ que garante um 
atendimento agendado 

em até 90 minutos.

RFU: No plano de manutenção também é fornecido algum 
tipo de assistência fora da concessionária em caso de proble-
mas com o veículo? Isso cobre o Brasil inteiro?
Carlos Tavares: Esse tipo de serviço não está ligado aos 
Planos de Manutenção. A Iveco disponibiliza, por meio do 
Centro de Atenção ao Cliente, serviços como suporte técnico 
24 horas, envio ágil de peças com o Iveco Windelivery, entre 
outros. O Centro de Atenção ao Cliente Iveco é um serviço 
de assistência técnica emergencial, acessado pelo telefone 
0800 702 3443 que conta com uma equipe especializada 24 
horas, durante todos os dias do ano, em território nacional. 
Este suporte técnico está disponível a todos os veículos da 
marca, independente do período de garantia. 
Destaco também o canal via Whatsapp (31-21072355), lan-
çado em 2020, entre outras iniciativas de suporte ao consu-
midor. Em um período em que o distanciamento é a palavra 
de ordem, a Iveco se manteve próxima ao cliente com ações 
que expandiram o contato por meio de plataformas online. 

RFU: Na compra de um Iveco Daily, como funciona a 
aquisição do implemento, considerando questões de ga-
rantia e revisões? 
Carlos Tavares: Se o cliente seguir os requisitos técnicos 
para a utilização do implemento, levando em conta as carac-
terísticas dos modelos da linha Daily, isso não afeta a garan-
tia ou as revisões dos veículos.

RFU: Qual a mensagem para o motorista em relação ao uso 
de peças que não sejam da marca? 
Carlos Tavares: A utilização de peças alternativas pode 
acarretar problemas no veículo já que esses componentes 
não foram projetados pela montadora que produz peças, 
como as Genuínas Iveco e Nexpro, desenvolvidas levando em 
conta as especificidades de cada modelo. 

RFU: Em relação à mão de obra, o que o pós-vendas da 
Iveco destaca para o cliente de Daily?
Carlos Tavares: Os funcionários que atuam nas conces-
sionárias têm treinamento altamente qualificado promovido 
pela fábrica. Isso traz segurança para nossos clientes de que 
os serviços serão realizados de forma ágil e com qualidade.

RFU: O que o proprietário da Daily deve fazer em relação ao 
pós-vendas para ter um veículo com alto valor de revenda?
Carlos Tavares: A manutenção preventiva é fundamen-
tal nesse processo, e isso inclui os Planos de Manutenção. 
Ao final do período do plano, nós emitimos um certifica-
do de procedência do veículo assegurando que todas as 
manutenções foram feitas na rede autorizada Iveco e com 
peças originais, impactando, positivamente, no preço de 
revenda do veículo. 



Frete a frete

Advan Bemvindo 
tem 40 anos e está 
descarregando um 
Kia Bongo 2008 no 
shopping da Baixada 
Santista. Ele conta 
que carrega de tudo, 
mas hoje a carga é 
de brinquedos, ar-
mazenada em baú 
de carga seca. O 
transportador é de 
Mauá (SP) mas roda 
o estado inteiro. 

O motorista José Rober-
to Bianco, 55 anos, é da 
cidade de Barueri (SP) 
e estava dirigindo seu 
VW Worker ano 2005, 
equipado com baú re-
frigerado para carregar 
chocolate. Ele faz servi-
ços para a Cacau Show 
coletando os produtos 
numa transportadora 
próximo à fábrica e dis-
tribuindo por todo inte-
rior do estado. 

Siga nossas
redes socias

Informação para o transportador VUC

@rfreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano.com.br
revistafreteurbano



Claudio Roberto 
Feliz Rodrigues, 
40 anos, trabalha 
com transporte há 
mais de 10 anos, 
dirigindo um Kia 
Bongo, ano 2012. 
Ele carrega fran-
gos e carnes com 
o seu colega Fabio 
Joaquim, de 32 
anos, e distribui 
em toda a Baixada 
Santista. 

Guilherme M. Si-
mões estava descar-
regando material de 
construção em San-
tos num Hyundai 
HR 2012, equipa-
do com baú carga 
seca. Ele conta que 
é funcionário de 
uma empresa que 
transporta de tudo, 
rodando pela baixa-
da santista e cidade 
de São Paulo.  

Siga nossas
redes socias

Informação para o transportador VUC

@rfreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano
revistafreteurbano.com.br
revistafreteurbano
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VUC pelo mundo

urgão, chassi cabine e micro-ônibus, com 
variações de tamanhos e motores, e inclusive 
a opção de câmbio automático. Uma gama 
completa que roda na Alemanha com muita 

robustez e ótima capacidade de carga. Estamos falando da 
MAN TGE, que está disponível com duas distâncias entre 
eixos, três alturas de teto e três comprimentos. 

Atenta ao mundo atual, a MAN oferece as versões da 
TGE com os novos motores Euro 6, mais eficientes, que 
consomem cerca de 10% menos combustível do que a van 
antecessora, graças à nova unidade de controle do motor e 
injeção de AdBlue® renovada. O motor de 1.968 cm3 está 
disponível nas variantes de potência de 102 cv, 122 cv, 140 
cv e 177 cv. 

Além disso, é uma das poucas vans que oferecem uma 
caixa automática de 8 velocidades como opcional para o 
transportador. E o portfólio permite ainda, dependendo 
do peso bruto permitido do veículo, as trações dianteira, 
traseira ou nas quatro rodas. 

Se consideramos a linha de furgões de carga, os 
comprimentos variam de 5.983 milímetros, 6.833 

F

MAN TGE: muitas aplicações 
e câmbio automático

milímetros, até os 7.388 milímetros de chassi. As alturas de 
veículos disponíveis são 2340, 2575 e 2800 milímetros. Na 
combinação certa, isso resulta em uma capacidade máxima 
de carga de 18,4 metros cúbicos.

O MAN TGE furgão na sua versão básica apresenta uma 
classificação de peso bruto do veículo de 3,0 toneladas, 
enquanto o modelo topo de linha oferece 5,5 toneladas. O 
engate de reboque permite transportar mais 3,5 toneladas. 
As capacidades do furgão também são impressionantes: 
entre 9,3 e 18,4 metros cúbicos, cobrindo uma ampla 
variedade de requisitos de transporte.

Já as configurações chassi cabine MAN TGE 6.180 e MAN 
TGE 6.100 foram projetadas com um peso bruto permitido 
de 5,5 toneladas. Segundo a montadora, os veículos de 5,5 
toneladas (peso bruto total permitido) fornecem uma carga 
útil extra significativa (chegando a quase meia tonelada) em 
comparação com o TGE de 5 toneladas. 

O novo 5,5 toneladas estará disponível nos mesmos 
comprimentos e versões, dessa forma, são veículos ideias 
para operações que envolvem implementos de todos os 
tipos, desde carroceria aberta até refrigeradas. 
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VUC pelo mundo

Conforto e segurança 

A cabine do TGE combina o local de trabalho de um 
veículo comercial com um espaço de vida prático. Muitos 
pontos de armazenamento de objetos apoiam os motoristas 
em seu trabalho diário. O estofamento e o formato do 
banco do motorista têm variações e proporcionam conforto 
ideal em viagens longas e para as jornadas extensas no 
perímetro urbano. 

A suspensão dianteira independente do tipo McPherson 
e eixo rígido sobre molas na traseira é bem acertada no 
segmento dos furgões. Essas características, combinada ao 
sistema de direção eletromecânico, deixa a dirigibilidade 
segura e semelhante a de um automóvel de passeio. 

Como resultado, a tração dianteira, tração nas quatro 
rodas e a tração traseira MAN TGEs oferecem excelente 
dinamismo e estabilidade, mesmo quando transportam sua 
carga útil máxima. Diferentes progressões das características 
das molas, bem como (até três) camadas de molas de 

lâmina, estabilizadores em ambos os eixos e a alta rigidez do 
quadro e da carroceria, são fatores que contribuem para o 
bom manuseio do veículo.

Em termos de recursos de segurança, o MAN TGE 
oferece o Emergency Brake Assist (EBA) de série, com o City 
Emergency Brake integrado, que freia automaticamente o 
veículo em baixas velocidades. O Adaptive Cruise Control 
(ACC) garante altos níveis de conforto em longos trechos de 
estrada, com direto às funções de detecção de sonolência e 
o freio multicolisão aumentam a segurança para todos. 

Para finalizar, são duas opções de multimidia, um mais 
simples, com leitor de cartão SD, uma interface Bluetooth 
para o celular e portas USB e AUX-IN. Já a tela de oito 
polegadas das unidades “MAN Media Van Advanced” 
e “MAN Media Van Navigation” garante uma operação 
segura e minimiza a distração durante a condução com 
base em um sistema de sensores de proximidade. Oferece 
espelhamento com smartphone quando conectado por um 
cabo ao sistema de infoentretenimento a bordo. 
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Falando de esportes

stamos a menos de 6 meses da 22ª edição da 
Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Catar está 
logo ali, dia 21 de novembro a bola começa a 
rolar. O Brasil faz sua estreia no dia 24, jogando 

contra a seleção da Sérvia. 
Mas como falar do Catar, sem darmos uma passadinha 

nas copas que já rolaram, só para relembrar. Se fizermos 
umas perguntas básicas, todo mundo vai saber e falar que 
o Brasil é o único país que disputou todas as copas, que é o 
único pentacampeão, que a Alemanha é o segundo maior 
vencedor e assim por diante. Porém, nem todo mundo sa-
beria dizer ou vai se lembrar que a primeira edição estava 
prevista para acontecer em 1906, dois anos após a fundação 
da FIFA. A ideia era de realizar um campeonato com dezes-
seis equipes, porém não houve confirmação e a competição 
foi abortada. Em 1914 outra validação, mas mais uma vez a 

frustração e o sonho adia-
do. Desta vez por causa 
da guerra.  

Carlos Briotto é
jornalista formado 
pela Univ. Metodista 

E Veio então a primeira Copa do Mundo, a do Uruguai. 
Só que foi uma competição bem diferente da que acontece 
hoje em dia. A primeira diferença foi com relação ao núme-
ro de participantes. Só treze equipes e mais, apenas qua-
tro seleções europeias. Uruguai e Argentina fizeram a final. 
Na decisão, título para os donos da casa. A Itália levou dois 
campeonatos seguintes (34 e 38), entrando para a história 
como sendo o primeiro país bicampeão. 

Em 1939 mais uma guerra, agora a segunda Guerra 
Mundial. Com isso, o futebol para e retorna apenas em 
1950, justamente no Brasil. Aqui todo mundo conhece o 
final. Com gols de Schiaffino e Ghiggia os celestes venceram 
o Brasil por 2 a 1 e levaram o título e o bicampeonato mun-
dial. Foi o nosso primeiro Maracanasso. O segundo todo 
mundo conhece e não vou nem comentar, só vou dizer o 
placar e local: 7 x 1, no Mineirão. 

Sem mais nenhum evento mundial que pudesse paralisar 
novamente outras competições, as copas se seguiram sem 
nenhum tipo de interrupção. De lá para cá nos deparamos 
com o penta brasileiro (58, 62, 70, 94 e 02), vimos Pelé, Eu-
zébio, Garrincha, Platini, Maradona, Ronaldo, Messi e tantos 
outros jogarem. Vislumbramos o Carrossel Holandês encan-
tar o mundo e não levar, por duas vezes (74 e 78). Também 
temos a nossa seleção de 82 que ficou pelo caminho, mas é 
exaltada até hoje pelo belo futebol apresentado. 

Uma copa do mundo, 
um conto das arábias

Fotos: CBF/ Museu Seleção Brasileira
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Independentemente do que vai acontecer no Catar, 
três fatos farão com que esta copa entre para a história. 
Será a primeira disputada em território Árabe e também a 
primeira disputada entre novembro/dezembro e não nos 
tradicionais meses de junho/julho. Isto para fugir do calor 
intenso que atinge o país no meio do ano. Também será a 
copa mais cara da história. Estimasse algo em torno de US$ 
200 bi para sua realização, 14 vezes mais do que foi gasto 
na Rússia em 2018.  

Com toda riqueza deste país árabe, os anfitriões garan-
tem que os estádios serão um show à parte. As constru-
ções prometem ser as mais modernas do mundo com ar-
-condicionado, reciclagem de água, shopping center, hotéis, 
escadas rolantes e muito luxo. Ao todo, serão oito estádios 
que terão capacidades para acomodar entre 40 e 86 mil tor-
cedores. Outro ponto a se destacar é que todos os estádios 
são cobertos. 

Além do custo milionário, as premiações também são 
de encher os olhos. O campeão, de acordo com o divulgado 
pela FIFA, receberá 38 milhões de euros (cerca de R$ 200 
milhões). Já o vice vai levar pouco mais de R$ 140 milhões. 

No total a entidade deve distribuir algo em torno de R$ 
2 bilhões em premiação. 

Falando de esportes

Abaixo um breve resumo de todas as copas com seus 
países-sedes e os respectivos campeões. 

1930
1934
1938
1950
1954
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990
1994
1998
2002
2006
2010
2014
2018

Uruguai
Itália

França
Brasil
Suíça
Suécia
Chile

Inglaterra
México

Alemanha
Argentina
Espanha
México
Itália

Estados Unidos
França

Coreia do Sul/Japão
Alemanha

África do Sul
Brasil
Rússia

Uruguai
Itália
Itália

Uruguai
Alemanha

Brasil
Brasil

Inglaterra
Brasil

Alemanha
Argentina

Itália
Argentina
Alemanha

Brasil
França
Brasil
Itália

Espanha
Alemanha

França

Ano País-Sede Campeão
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Lançamentos 

rimeiro veículo da fusão Stellantis, o Peugeot Par-
tner Rapid chega como uma opção de furgão pe-
queno que vem completar a gama de veículos co-
merciais da marca francesa. A montadora acredita 

que o veículo cabe muito bem neste segmento em franco 
crescimento, estimulado pelo aumento do trabalho autôno-
mo e pela movimentação de cargas nos centros urbanos.

A aposta do sucesso do compacto Partner vem da preo-
cupação que a Peugeot destaca para a categoria de veículos 
para o trabalho, por meio da Rede Peugeot Pro e das várias 
vantagens oferecidas nos programas de pós-venda Peugeot 
Total Care Pro, que inclui serviços de revisões agendadas com 
saída no mesmo dia, assistência 24 horas, guincho, etc. 

Por ter tamanho de um veículo de passeio, o Peugeot 
Partner Rapid é ideal para se deslocar em centros urbanos, 
para isso conta com um compartimento de carga de 3,3 
metros cúbicos de volume aptos a comportar até 650 kg, 
amparados pelo protetor de cargas, iluminação, tapetes pre-
sentes no piso e abertura de até 180º das portas.

Em termos de mecânica, o powertrain é formado pelo 
motor 1.4 8V Fire EVO Flex, que trabalha em conjunto com 
um câmbio manual de cinco marchas e já está preparado 
para atender às novas regras de emissões e ruído do Pro-
conve (PL7). A fórmula dessa combinação se reflete em 86 
cv de potência e torque de 120 Nm quando abastecido 
com etanol, tendo boa performance com torque mesmo 
em baixas rotações. 

Sempre com a segurança em foco, no pequeno utilitário 
a Peugeot oferece de série o controle estabilidade e tração, 
alerta de frenagem de emergência (que aciona automatica-
mente o pisca alerta além das luzes de freio, alertando os 
outros motoristas e reduzindo o risco de colisões traseiras) e 
Hill Assist (excelente aliado para as saídas em rampas e vias 
íngremes, especialmente quando o veículo está carregado), 
além dos faróis de neblina com DRL integrados. 

P
Um cockpit confortável e funcional para o transportador, 

com um painel no qual o motorista tem à disposição o clus-
ter com computador de bordo de seis funções, conta-giros 
e hodômetro parcial digital. O volante ostenta o logotipo do 
leão e conta com regulagem de altura de série. 

Como equipamentos de série, destacamos ar-condi-
cionado, direção hidráulica, banco do motorista e volan-
te com regulagem de altura, travas e vidros elétricos com 
sistema One touch, pré-disposição para rádio, protetor de 
cárter, alarme, chaves canivete com acionamento do alar-
me e muitos outros. 

Peugeot Partner Rapid: furgão 
compacto com várias aplicações 
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Por Ana Julia L. Cagnassi
Médica Veterinária
formada pela
Universidade Metodista 
de São Paulo

senioridade chega para todos, é o movimento 
natural da vida. Assim como nós, seres huma-
nos, os animais também envelhecem ao longo 

do tempo e precisam de maiores cuidados e atenção redo-
brada durante essa fase da vida. 

Se você tem um cão idoso, é provável que tenha notado 
que ele não é mais o mesmo cachorrinho de anos atrás. E 
podemos perceber todos esses sinais comportamentais, físi-
cos, nutricionais e até de temperamento. 

Primeiro de tudo, como identificar que o seu cão é um 
idoso? Um dos sinais mais clássicos é que os cães ficam gri-
salhos, ou seja, seus pelos principalmente ao redor dos olhos 
e focinho começam a esbranquiçar. Outro fator importante é 
o histórico de saúde e a raça, que podem adiantar ou atrasar 
todo o processo de envelhecimento. E por último, o mais im-
portante de todos, a idade propriamente dita. Estudos mos-
tram que cães a partir dos 8 anos de idade já possuem carac-
terísticas claras de senioridade e são considerados cães idosos. 

Apesar da idade, assim como acontece com os humanos, 
cada cãozinho terá um desenvolvimento específico e particu-
lar, portanto, um cão idoso não é um cão doente, eles con-
tinuam saudáveis e ativos por muitos e muitos anos e prin-
cipalmente, felizes ao lado de seus tutores e da sua família. 

De forma geral, o seu papel é oferecer uma boa quali-
dade de vida e entender certas limitações, cuidados extras e 
possíveis prevenções. Veja abaixo as 7 dicas que preparamos 
para te ajudar a entender estes pontos importantes:

Alimentação: a troca para um alimento (ração) para 
cães idosos é o ideal, pois além de precisarem de uma dieta 
especial, mais rica em proteínas, precisam de uma ração com 
maiores taxas de absorção para o seu ritmo digestivo. Além 
disso, as rações são especialmente desenvolvidas para pos-
síveis problemas dentários, então possuem menores grãos. 

A

Meu animal

Neste caso, lembre-se de consultar o seu Médico Vete-
rinário para substituição da alimentação e realizar a troca 
gradativa da ração, para evitar qualquer tipo de irritação ou 
transtorno gástrico e intestinal. 

Mobilidade e atividades físicas: um dos grandes 
desafios da senioridade é a mobilidade, tente sempre facili-
tar o acesso ao comedouro e diminuir a intensidade de brin-
cadeiras e passeios. 

Diminuir a intensidade é adaptar as atividades que o seu 
cão consegue e deve continuar fazendo, mesmo na velhi-
ce os cães precisam ser estimulados para continuarem com 
mentes e corpos ativos. 

Reduza o tempo das caminhadas, compre brinquedos 
mais maleáveis, jogue bolinhas em uma menor distância, tudo 
isso vai fazer o seu cão continuar ativo e permanecer saudável. 

Outro ponto é sempre observar seus movimentos e pos-
síveis dores articulares e de coluna. Os cães, principalmente 
raças de grande porte, tendem a ter problemas como artrite, 
artrose, e problemas de coluna. 

Sonecas e noites de sono: com o passar dos anos 
a tendência é que seu cão fique mais sedentário, não espere 
que ele vá correr e pedir para passear sozinho. Respeite suas 
sonecas e o estimule nos momentos certos. 

Preste muita atenção nos hábitos noturnos, se o seu cão-
zinho começar a trocar o dia pela noite, ficar muito ativo de 
madrugada e ficar latindo para as paredes, isso são sinais 
muito comuns de uma doença que afeta muitos cães idosos, 
por isso, procure seu Médico Veterinário de confiança. 

Mudanças de temperatura: os idosos são mais 
sensíveis a mudanças de temperatura, por isso, sempre man-
tenha a caminha, cobertores e travesseiros a disposição, lon-
ges de correntes de vento e com possível contato com o sol. 

Contato e convivência com outros animais: 
é extremamente comum escutarmos a frase: “ele era soci-
ável e agora que está mais velho, ficou ranzinza”, e isso é 
muito natural. Alguns animais podem perder o interesse de 
socialização com outros animais e terem preferência por 
ficar mais afastados. 

Respeite esse espaço e não os coloque em situações de-
sagradáveis, muitos podem se sentir acuados e até apresen-
tarem atitudes agressivas. 

Cuidados com cães idosos fo
to
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te justas para a construção da sociedade. É preciso tra-
balhar com boas práticas de competitividade, eficiência e 
sobrevivência.  

O aquecimento global afetará todas as regiões da Terra, 
e muitas dessas mudanças se tornarão irreversíveis, ou seja, 
as emissões de gases, a partir da queima de combustíveis 
fósseis, o desmatamento entre outros irão sufocar o planeta 
e a colocar bilhões de pessoas em risco.

Temos que despertar a consciência de que estamos colo-
cando o nosso planeta em risco. Precisamos de políticas pú-
blicas relacionadas à sustentabilidade. O principal objetivo 
do Acordo Climático de Paris, firmado em 2015, era reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento 
médio de temperatura global a 2ºC, quando comparado a 
níveis pré-industriais.

Vale destacar que as ações de hoje podem comprometer 
as vidas futuras e que com ações simples podemos mudar 
o planeta. Aplicar sustentabilidade em qualquer atividade 
pode transformar uma geração inteira e promover um mun-
do sustentável.  

Meio ambiente 

m país desenvolvido precisa ter além do básico, 
precisa ter moradia para a população, educa-
ção, transporte público de qualidade, saúde e 
saneamento. E esse desenvolvimento tem um 

custo ao planeta. Hoje o desenvolvimento não pode estar 
desvinculado da sustentabilidade, senão a conta não fecha. 

Quando falamos em sustentabilidade, logo pensamos 
em ações que nos tragam resultados contínuos e duradou-
ros a longo prazo.  Queremos, sim, qualidade de vida, saú-
de, educação, redução da pobreza e ações que resultam na 
implantação de coleta seletiva, organização e destinação 
adequada dos resíduos, diminuição da desigualdade e cui-
dar das nascentes e dos ribeirões, garantindo água de quali-
dade, entre outras ações. 

Pensar no desenvolvimento, não pode mais deixar de 
associá-los as questões de preservação ambiental. Se que-
remos viver em um mundo com qualidade de vida, não 
podemos pensar em desenvolvimento sem considerarmos 
alternativas viáveis, ambientalmente corretas e socialmen-

U

Sustentabilidade busca 
equilíbrio e alternativas viáveis a 
preservação do planeta

foto: Freepik.com

foto: Freepik.com
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Siga nossas
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A MARCA DA SUA EMBREAGEM

Embreagem para onibus,
caminhões e linha agricola

Embreagens
Componentes de embreagens
Mancais de embreagens



“Pedras no caminho? Eu guardo todas.
Um dia vou construir um castelo”

Nemo Nox

“O insucesso é apenas uma oportunidade
para recomeçar com mais inteligência”

Henry Ford

“No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade”
Desconhecido

“O sucesso é ir de fracasso em fracasso
sem perder o entusiasmo”

Desconhecido

“O verdadeiro homem mede a sua força
quando se defronta com o obstáculo”

Antoine de Saint-Exupéry

“É parte da cura o desejo de ser curado”
Sêneca

“Você precisa fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer”
Eleanor Roosevelt

Siga em frente

50 REVISTA FRETE URBANO 



Leia a Revista Oficina NewsLeia a Revista Oficina News

acesse e siga
oficinanews.com.br
facebook.com/oficinanews
twitter.com/oficinanews
@revistaoficinanews
oficinanews

Injeção: troca das 
sondas lambdas do 

Chevrolet Prisma 

Prévia: Automec 
promete evento cheio 

de novidades

Tech Drive: conheça 
a tecnologia do 

Citroën C4 Cactus

Para você 
que lê revista
Publicação impressa 

é preferência entre 
profissionais

E
di

çã
o

X 
II

  |  
A

no
 

  |  
F

ve
/M

ar
 

91
02

  |  
R

$ 
6,

90

ara você 
que lê revista
Publicação impressa 

é preferência entre 
profissionais

A revista da manutenção veicular 




