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editorial

Abril foi um mês 
repleto de novi-
dades no setor au-

tomotivo, principalmente 
no aftermarket por conta 
da realização da Automec 
2015, maior feira de auto-
peças da América do Sul. 
Grandes empresas como 
Affinia, Cobreq, Sampel, 
Valeo, Dayco, Delphi, Bos-
ch, Tecnomotor, Magneti 
Marelli, Gates, Sabó, Sogefi, 
MTE-Thomson, Alphatest, 
Cobreq, Federal Mogul, 
KS, Saint Gobain, Taranto, 
Man+Hummel, Keko, Te-
cfil, NGK, ZF, entre outras 
mostraram novos produtos  
e tecnologias.

As entidades do setor 
também comparecerem e 
mostraram que estão mais 
interessados em interagir 
com o consumidor final, o 
dono do carro, responsável 
por levar o veículo à oficina 
e realizar a devida manu-
tenção. Prova disso é o apli-
cativo para smartphones 
lançado na feira, o app Car-
ro 100, disponível nas plata-
formas iOS e Android, nas 
respectivas lojas virtuais.

O Carro 100 é um pro-
grama que avalia a neces-
sidade de troca das peças 
de desgaste natural de 
acordo com o perfil de uti-
lização do veículo de cada 
motorista, individualmen-
te. O programa utiliza as 
recomendações básicas de 

manuteção dos fabricantes 
de autopeças e estima, por 
meio de cálculos da quilo-
metragem rodada por mês 
e tipo de trânsito que o ve-
ículo trafega, o tempo até 
o fim de vida útil dos com-
ponentes como pastilhas de 
freios, filtros, óleo motor, 
pneus etc.

Mercado
O primeiro trimestre do ano 
encerrou em queda de ven-
das de automóveis zero Km 
na ordem de 17%, segundo 
a Anfavea (Associação Na-
cional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores), 
com emplacamento de 
674,4 mil unidades este ano 
ante 812,7 mil em 2014.

O presidente da An-
favea, Luiz Moan Yabiku 
Junior, comentou que o 
desempenho do primeiro 
trimestre ficou abaixo das 
expectativas e, por isso,  a 
entidade promoveu uma 
revisão dos dados para 
2015: queda de 13,2% no 
licenciamento, crescimento 
de 1,1% nas exportações e 
declínio de 10% na produ-
ção. Isso significa menos 
empregos no setor.

Já entre as motocicletas, 
a Abraciclo também regis-
trou queda nas vendas do 
primeiro trimestre. Segun-
do a associação, no acumu-
lado do período foram em-
placadas 326.960 unidades, 

o que representa uma que-
da de 10,5% em compara-
ção com o mesmo período 
de 2014, que atingiu 365.306 
unidades.

O mau resultado tam-
bém obrigou a Abraciclo a 
rever os números para este 
ano. Assim, a indústria de 
motocicletas projeta produ-
ção de 1.415.000 unidades 
em 2015, uma queda de 
6,8%, em relação ao volu-
me total de 2014. As vendas 
no atacado e varejo devem 
atingir 1.360.000 e 1.365.000 
unidades, ficando, respecti-
vamente, 4,9% e 4,5% abai-
xo do concretizado no ano 
passado. Mais uma vez, 
menos produção, menor as 
chances de emprego.

Bicicleta
Ainda em abril a Abraciclo 
apresentou interessante 
estudo sobre o uso da bi-
cicleta no Brasil, elaborado 
pela consultoria Rosenberg 
Associados, que revelou os 
benefícios do uso da bicicle-
ta e apresentou as melhores 
formas de incentivar o uso 
do modal nas cidades.

Apesar de ser inédito, 
o estudo comprovou o ób-
vio: é preciso melhorar a 
infraestrutura viária para 
incentivar os ciclistas a usar 
mais a bicicleta, em outras 
palavras, fazer mais ciclo-
vias. O que marcou o en-
contro, no entanto, foi o fato 

de muitos ciclo-ativistas 
questionarem assuntos irre-
levantes sobre a elaboração 
do estudo, como por exem-
plo por que a Abraciclo não 
considerou as bicicletas tipo 
Barra Forte, que são as bici-
cletas de carga utilizadas 
por muitos entregadores de 
mercadorias.

O embate da questão 
chegou ao ponto de um mi-
litante das duas rodas não-
motorizadas se sentir ofen-
dido, e exigir retratação da 
diretoria da entidade por 
esta falta. Parecia até que 
eles não queriam o estudo, 
que o estudo era contra a 
ideologia deles, que é andar 
de bicicleta. Andar de bici-
cleta é bom, mas em uma ci-
dade como São Paulo, cheia 
de aclives e declives, é mais 
complicado. 

Por meses, enquanto 
estudava jornalismo em 
Santos, cidade litorânea de 
São Paulo, adotei a bicicleta 
como meio de transporte, 
e pedalava 45 km por dia 
para ir e voltar da faculda-
de. Mas havia um detalhe: 
era tudo plano. Ao voltar 
para São Paulo, bicicleta só 
como lazer, e dentro de um 
parque ou local fechado, 
onde o perigo fica para fora 
do portão.

Boa leitura
Alexandre Akashi

Editor

Revisões para baixo

comercial: Jéssica Monesi
jessica@jornalfarolalto.com.br

redação: 
editor: Alexandre Akashi (MTB: 30.349)
aleakashi@jornalfarolalto.com.br
colaboração: Sarah Cristina Liberato
reportagem - Antonio Puga, Marcel Mano (Motos) e 
Agência Infomoto (Motos)
 

consultores automotivos: 
Claudio Cobeio - CobeioCar
Diego Tartalho - Somoto
Eduardo Topedo - Ingelauto
Francisco Carlos - Stilo Motores
Julio de Souza - Souza Car
Luis Carlos Bailone, Luizinho Reparações
Marcos de Castro - Mecânica De Castro
Sergio Torigoe - Centro de Diagnóstico Torigoe
Valter Tartalho - Somoto

21 de Maio:
Seminário AEA de Eficiência 
energética e combustíveis

Milenium Centro de Convenções 
Rua Dr. Bacelar, 1043, Vila Clementino - SP
Das 8h às 18h

Próximos cursos aea:
28 e 29 de Maio 
Curso AEA de Combustíveis Destilados – 
Módulo I

Confira a programação e inscreva-se no 
site www.aea.org.br

Senhores empresários, contamos com a sua colaboração, 
cumprindo assim seu papel social para um mundo mais justo. 
Temos a necessidade de angariar recursos para nossa creche 
Todos que puderem colaborar terão uma grande importância 
para o desenvolvimento do nosso trabalho. 

Com os valores arrecadados esperamos conseguir com-
prar uma Televisão de led 42 polegadas para ser rifada, tam-
bém aceitamos caso seja do interesse de algum empresário, 
a doação deste aparelho em lugar de valores. Nossa intenção 
na arrecadação dos valores é de estocarmos uma barraca de 
churrasco que será utilizada na festa julina onde conseguiremos 
aumentar os valores que serão utilizados na manutenção e me-
lhoria na creche.

Esperamos poder contar com a colaboração da comunida-
de e empresas no apoio, divulgação e ajuda com recursos para 
assim, cumprirmos com nossa responsabilidade social para um 
mundo melhor e mais justo. As empresas colaboradoras terão 
divulgado seus nomes nos meios de comunicação utilizados. 

Conheça nossa creche: www.fraterno.org.br/meimei.htm
Nós agradecemos
Márcia Ribeiro – 11-96156-9783

agenda automotiva
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lançamento

Com motor biturbo V8 4.0 TFSI de 560 cv, a linha 2015 
dos Audi RS 6 Avant e RS 7 Sportback já está no Brasil para 
alegria dos poucos felizardos que podem pagar mais do 
que os R$ 590.990 pedido pelo RS 6, e R$ 624.990 pedido 
pelo no RS 7. Mais porque estes são os preços dos modelos 
antigos. O dos novos ainda serão divulgados e devem, com 
certeza, sofrer reajuste.

Mas, nestes dois modelos o importante é o quanto de 
alegria entregam. E ambos tiram o fôlego do motorista e 
fazem o sorriso abrir em 3,9 segundos, tempo necessário 
para ir de 0 a 100 km/h. O limite do acelerador é de 305 
km/h. Para atingir números assim, o motor conta com tor-
que máximo de 700 Nm a partir de 1.750 rpm, e um câmbio 
automático Tiptronic de 8 velocidades, e claro, tração inte-

gral quattro.
Vele lembrar, porém, que apesar de todo o comporta-

mento superesportivo são modelos com carroceria de carro 
comum, uma perua (RS 6 Avant) e um coupé (RS 7 Spor-
tback). Assim, contam com diversos recursos tecnológicos 
para rodarem macio e suave pelas esburacadas vias brasi-
leiras, com rodas de até 21 polegadas (RS 7). JFA

Acima, o RS 6 Avant, e ao lado, o RS 7 Sportback: ambos contam com motor biturbo V8 de 560 cv, aceleram de 0 a 100 km/ h em 3,9 segundos e atingem velocidade máxima de 305 km/h

MB amplia linha GLA
N a 

onda do 
SUV com-
pacto, a 
Mercedes-
Benz acaba 
de ampliar 
a oferta da família GLA, 
com o lançamento do mo-
delo GLA 250, em duas 
configurações: Vision e 
Sport, ambas com motor 
turbo de injeção direta de 
2.0 litros que rende 211 cv 
de potência a 5.500 rpm 
e torque máximo de 350 
Nm na faixa entre 1.200 a 
4.000 rpm. 

Equipado com câmbio 
de sete velocidades e du-
pla embreagem (7G-DCT), 
GLA 250 faz de 0 a 100 
km/h em 7,2 segundos e 
atinge velocidade máxima 
de 235 km/h (limitada ele-

tronicamen-
te). 

A dife-
rença entre 
as versões 
está no preço 
e em alguns 

equipamentos de série. A 
Vision custa R$ 171.900, e 
vem com Active Parking 
Assist, Command Online 
com navegação GPS, teto 
solar panorâmico, ajustes 
elétricos para o banco do 
motorista, start/stop, ar-
condicionado bizone, ro-
das de 18 polegadas, entre 
outros.

Já a Sport custa R$ 
189.900 e vem ainda com 
rodas de 19 polegadas, kit 
visual AMG, câmera de ré, 
ajustes elétricos nos dois 
bancos da frente, forração é 
em couro sintético.

Divulgação

GLA 250 tem duas versões

Agrale tem novo Marruá
O mo-

delo da foto 
é um AM 
200 cabine 
dupla, equi-
pado espe-
c i a l m e n t e 
para aplicação de forças 
de segurança e exposto 
no estande da empresa na 
LAAD Defence & Security 
2015 – Feira Internacional 
de Defesa e Segurança, mas 
tem também aplicação civil.

Uma das novidades 
do novo Marruá 4x4 é a 
elevação na passagem a 
vau, agora de 800 mm, sem 
snorkel, contra os 600 mm 
da geração anterior, e o 
novo conjunto ótico trasei-
ro, com lanternas de LED.

Externamente recebeu 
novos capô do motor e 
portas, mais resistentes, 

novos para-
lamas com 
d e g r a u s 
laterais e 
nova tam-
pa traseira 
removível, 

que tornam mais fáceis o 
acesso à caçamba e as ope-
rações de carregamento e 
descarregamento. 

Internamente, o Mar-
ruá ganhou novo painel e 
maior espaço para o moto-
rista e passageiros.

O novo Agrale Marruá 
AM 200 é equipado com 
motor diesel Cummins ISF 
2.8 de 150 cv, com sistema 
SCR (Redução Catalítica 
Seletiva) de pós-tratamen-
to de gases, e transmissão 
manual de cinco marchas 
Eaton. Vem ainda com 
freios ABS e EBD.

Divulgação/ Cintia Rodrigues

Chery apresenta novo QQ
T o t a l -

mente re-
paginado, o 
Chery QQ 
é um novo 
carro, re-
desenhado 
interna e externamente, e, 
segundo a montadora, com 
muitas melhorias em seu 
acabamento. 

A primeira vista ficou 
muito parecido com o rival 
Geely CG2, e como tal, con-
ta agora com motor de alu-
mínio 1.0 de 3 cilindros 12 
válvulas, injeção direta de 
gasolina, que desenvolve 
69 cavalos de potência.

Está disponível em duas 
versões, Look, com preço 
sugerido de R$ 31.990, equi-
pada com ar-condicionado, 
direção hidráulica, vidros 
elétricos dianteiros, rádio 

A M / F M 
com USB, 
freios ABS 
com EBD 
e airbags e 
Act, que cus-
ta  R$ 33.990 

e conta ainda com sensor de 
ré, rodas de liga leve (14’’), 
ajuste elétrico dos faróis, 
sistema de alarme antifurto 
nas chaves, vidros elétricos 
traseiros, retrovisores com 
ajuste elétrico e rádio com 
MP3+CD Player. O interior 
também está novo, com ve-
locímetro digital e bancos 
ergonômicos.

Segundo a Chery, o mo-
delo recebeu ainda melho-
rias para redução de ruídos, 
como instalação de manta 
de isolamento em toda es-
trutura do carro. Pena que o 
preço aumentou muito.

Divulgação

Audi lança RS 6 Avant e RS 7 Sportback 2015

curtas

Modelo ficou mais alto Novidade é o motor 3 cilindros

JFA JFA JFA

Fotos: Divulgação
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lançamento

Fotos: Divulgação

Chery Novo Celer

alma chinesa
Brasileiro, mas com

JFA

Ficha técnica
Chery Novo Celer 1.5 Flex
Motor: dianteiro, transver-
sal, 4 cilindros, 16 V, flex 
(etanol/gasolina)
Cilindrada: 1496 cm³
Potência: 113/108 cv @ 
6.000 rpm (e/g)
Torque: 152/140 Nm @ 
4.000 rpm (e/g)
Câmbio: manual, 5 
marchas
Direção: hidráulica
Tração: dianteira
Pneus: 185/60 R15
Freios: discos ventilados 
na dianteira e tambor na 
traseira ABS e EBD
Dimensões: comprimento, 
4.188/4.333 mm (hatch/
sedan); largura, 1.686 mm; 
altura 1.480 mm: entre-
eixos, 2.527 mm
Peso: 1.210 Kg
Volumes: tanque de com-
bustível: 50 l; porta-malas: 
380/450 l (hatch/sedan)
Desempenho: aceleração 
de 0 a 100 km/h: n/d 
velocidade máxima: 175 
km/h
Consumo (Km/l): Cidade - 
n/d - Estrada - n/d

No banco de trás, só dois encostos de cabeça; o motor 1.5 mostrou elasticidade; detalhe do novo painel; na  traseira, sedan e hatch ganharam novas lanternas

Agora fabricado em Jacareí, no interior de São 
Paulo, o Chery Celer está pronto para concorrer 
de igual com os modelos nacionais tradicionais

O interior é novo, com painel repaginado mais moderno, porém ainda conta com bastante plástico duro; por fora ganhou nova frente, com conjunto ótico mais agressivo

O Chery Celer agora 
é nacional, assim 
como o Volkswa-

gen Gol, Fiat Palio, Chevro-
let Onix, Ford Ka, Renault 
Sandero, Peugeot 208, Ci-
troen C3, Hyundai HB 20, 
Toyota Etios e Nissan Mar-
ch e Versa. Mas, diferente-
mente de todos os concor-
rentes, tem alma chinesa. E 
o que isso significa?

Isso quer dizer que tem 
muito o que provar. En-
quanto os quatro primeiros 
já demonstraram a muito 
tempo que o Brasil é a se-
gunda pátria, o mais recen-
te filho adotivo da indústria 
automotiva brasileira ainda 
precisa mostrar ao povão 

que é digno de tantas vias 
esburacadas e gambiar-
ras, o tal jeitinho brasileiro, 
algo que Peugeot e Citroën 
ainda não conseguiram 
entender como funciona, 
enquanto o HB20 e o Etios 
surfam de carona em uma 
onda criada por modelos 
mais sofisticados, e Renault 
e Nissan brigam por um 
lugar ao sol armados com 
garras e unhas apenas. Em 
outras palavras, é mercado 
de sobrevivência.

Entre as qualidades do 
novo filho brasileiro, des-
taque para a relação custo-
benefício por metro qua-
drado de carro. O Celer é 
ligeiramente maior do que 

os concorrentes compactos 
e custa menos, R$ 38.990, 
na versão hatch básica, e o 
sedan a R$ 39.990. Ambos já 
vem com ar-condicionado, 
airbag duplo, computador 
de bordo, espelhos retro-
visores com ajuste elétrico, 
direção hidráulica, faróis 
com ajuste elétrico, freios 
ABS com EBD (distribuição 
eletrônica de frenagem), 
sensor de estacionamento 
traseiro, travas elétricas, 
vidros elétricos nas quatro 
portas, entre outros.

A novidade é a criação 
de uma versão um pouco 
mais completa, batizada de 
Act. que adiciona faróis de 
neblina, alarme antifurto na 

chave, sistema Chery Me-
dia System (áudio AM/FM, 
MP3+USB com CD Player e 
seis alto-falantes) e rodas 
de liga leve aro 15. O preço 
sobe um pouco: R$ 40.990 o 
hatch e R$ 41.990, o sedan.

Vida a bordo
As mudanças internas 
foram poucas, mas muito 
bem vindas. O novo pai-
nel ficou mais moderno 
e agradável e, apesar de 
ser recheado de plástico 
duro, oferece um bom 
nível de conforto interno 
e espaço, principalmente 
no sedan, com 450 litros 
de porta-malas.

A marca ofereceu tes-

te drive em pista fechada, 
o que não e ideal mas deu 
para fazer algumas avalia-
ções de performance, sendo 
a que mais impressionou 
foi a elasticidade do motor 
ACTECO 1.5 16V Flex, tam-
bém produzido no Brasil. 
Com potência de 113/109 
cv a 6.000 rpm (etanol/ga-
solina), e torque máximo 
de 152/140 Nm a 4.000 rpm 
(e/g), percorreu uma volta 
inteira em quinta marcha, 
superando até mesmo tre-
chos de aclive acentuado. 
Nada mal.

Para quem só pode 
ter um carro para toda a 
família, já é um modelo a 
ser considerado.

Alexandre Akashi
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avaliação

a bordo
Chevrolet Cruze Sport6

Mais tecnologia
Na versão topo de linha, LTZ, o Cruze 2015 ganhou 

sistema de acionamento do motor à distância

A traseira é a mesma do modelo anterior

No final do ano 
passado a GM 
apresentou o pri-

meiro facelift do Cruze, 
que em relação ao mode-
lo anterior mudou pouco. 
As principais alterações 
externas estão na parte 
frontal, com para-choque 
redesenhado para passar 
maior sensação de robus-
tez e esportividade, e o 

uso de luzes diurnas em 
leds, uma tendência que 
começou com modelos 
premium e agora passa 
a ser item de série em di-
versos veículos, pela boa 
relação custo-benefício 
do componente.

Mas, de acordo com a 
GM, o diferencial do mo-
delo 2015 está na sofisti-
cação e tecnologia, com o 

Por dentro, destaque para o acabamento em marrom e preto

acréscimo de itens como 
fechamento automático 
dos vidros ao travar as 
portas e possibilidade de 
acionar o motor por meio 
de uma tecla no chavei-
ro (disponível apenas na 
versão LTZ), item este 
que já está disponível no 
Chevrolet Captiva desde 
2008, e é muito interes-
sante pois possibilita cli-
matizar o interior antes 
de entrar no carro, algo 
muito bem vindo nos dias 
quentes de verão.

O modelo avaliado 
era o topo de linha LTZ e 
contava ainda com outros 
dispositivos interessan-
tes como sensor crepus-
cular, abertura das portas 
por aproximação, câmara 
de ré, retrovisores exter-
nos elétricos com rebati-
mento, teto solar, entre 

outros. O preço: a partir 
de R$ 89.750. O interes-
sante deste Chevrolet é 
que as cores vermelho só-
lida e azul  metálica não 
tem custo adicional, mas 
a branca sólida acrescen-
ta R$ 450 na conta, e o 
branco vintage e outras 
cores metálicas, R$ 1.300. 
O Cruze Sport6 LTZ pra-
ta metálico tem preço de 
tabela de R$ 91.050, mas 
segundo o site da GM 
este valor é negociável.

Vida a bordo
Conforto sempre foi um 
item muito importante 
no Cruze. Afinal, é um 
carro de categoria su-
perior aos demais mo-
delos da marca e, com o 
abandono da importação 
dos modelos maiores, 
como Omega e Malibu, 

o Cruze ficou incumbido 
de grande responsabili-
dade. Assim, o modelo 
2015 conta com bancos, 
portas e painel reves-
tidos em couro bicolor 
(marrom e preto), o que 
deixou o veículo com ar 
mais requintado.

Além do conforto in-
terno, o Cruze ganhou 
nova calibração de mo-

tor, que continua sendo o 
1.8 Ecotec de 144 cv, novo 
coletor de ar variável, e a 
transmissão de seis ficou 
mais esperta, que troca 
as marchas na metade do 
tempo da anterior. O re-
sultado é mais agilidade. 
segundo a GM, o Cruze 
2015 é 1,2 segundo mais 
rápido no 0 a 100 km/h 
do que o anterior.

Na frente, novo para-
choque e adoção das luzes 
diurnas em leds

Fotos: Alexandre Akashi

Painel tem computador de bordo; o porta-malas leva 402 litros; espaço generoso no banco de trás

Ficha técnica
Chevrolet Cruze Sport6 LTZ
Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 1.8, 16V, Flex, DOHC, 
Dual CVVT, modelo M18XFF
Cilindrada: 1.796 cm³
Potência: 144/140 cv a 6.300 rpm (etanol/gasolina)
Torque: 18,9/17,8 kgfm a 3.800 rpm (e/g)
Câmbio: GF6 - automático de 6 marchas
Direção: elétrica
Tração: dianteira
Pneus: 225/50 R17
Freios: discos ventilados dianteiros 276 x 26 mm, e discos 
sólidos na traseira 268 x 12 mm, ABS com EBD e ESP
Dimensões: comprimento, 4.528 mm; largura, 1.790 mm; altu-
ra, 1.477 mm; entre-eixos, 2.685 mm
Peso: 1.450 kg
Volumes: porta-malas - 402 l; tanque de combustível: 60,3 l
Desempenho: 0 a 100 km/h - 10,2/10,9 s (e/g); velocidade 
máxima: 196 km/h
Consumo (Km/l): cidade - n/d; estrada - n/d

JFA
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shopping?
Renault Duster Dynamique 2.0 16V 4x4

Jipinho de

Para-choque traseiro é novo, mas não necessariamente melhor

No final de março, 
a Renault apre-
sentou o facelift 

do jipe Duster com claro 
objetivo de tentar não per-
der terreno com a chegada 
de pelo menos dois novos 
fortes concorrentes, o Jeep 
Renegade e o Honda HR-V. 

Assim, o modelo do 
Leste Europeu da subsidi-
ária Dacia, que pertence à 

Renault, ganhou itens de 
conforto e requinte, princi-
palmente na versão topo de 
linha a Dynamique, como 
Media NAV Evolution, fa-
róis de neblina, rodas aro 16 
polegadas de liga leve, pilo-
to automático, sensor de es-
tacionamento, computador 
de bordo, e opcionais como 
bancos em couro, piloto au-
tomático e câmera de ré. 

Versão topo de linha tem interior requintado em duas cores

A versão avaliada, Dy-
namique 2.0 16V 4x4, cus-
ta a partir de R$ 78.490 e, 
com pintura metálica (R$ 
1.600), bancos em couro (R$ 
1.700) e pacote de opcionais 
(R$ 950) pode chegar a R$ 
83.690.

Vida a bordo
Por fora, o Duster mudou 
pouco, assim como na par-
te mecânica. As principais 
mudanças ficaram por 
conta de novos faróis dian-
teiros e lanternas traseiras 
com leds. Os para-choques 
também são novos, mas na 
traseira o design deu lugar 
à praticidade e piorou o 
olhal de reboque.

Na mecânica, o motor 
2.0 l 16V ganhou 6 cv de po-
tência, e um botão de con-
dução econômica, que limi-
ta a potência e o torque do 

motor, e reduz a potência 
do ar-condicionado. Quan-
do acionado, a Renault in-
forma que a economia de 
consumo chega a 10%. Na 
prática, o carro parece ficar 
chocho.

Por dentro, o acaba-
mento melhorou e ficou 
mais sofisticado com o pai-
nel com detalhes marrom e 
black piano, porém ainda é 
de plástico duro. Nas por-
tas, o uso de tecido deixou 
o mais convidativo.

Existem porém alguns 
itens que podem e devem 
ser melhorados no modelo. 
O primeiro é o posiciona-
mento do sistema Media 
NAV, muito baixo o que 
dificulta a leitura do GPS, 
pois é preciso desviar to-
talmente a vista do trânsito 
para ver o caminho suge-
rido. O segundo é a saia 

lateral das portas muito sa-
liente. Quando limpo, tudo 
bem, mas depois de uma 
chuva, melhor não estar de 
calça branca, pois vai sujar.

Outro item que pode ser 
melhorado é o fechamen-
to das portas. Com vidros 
abertos, tudo bem, mas 
fechados, exige uma força 
extra na batida. O sistema 
de limpador do para-brisa 

também pode melhorar. 
Além de lento, a impressão 
que dá é de que foi projeta-
do no século passado. 

O câmbio de seis veloci-
dades tem marchas curtas, 
muito bom para o uso em 
trilhas leves, porém a sex-
ta marcha poderia ser um 
pouco mais longa, para re-
duzir mais a rotação em alta 
velocidade.

Na lama, vai bem até certo 
ponto. A frente exibe nova 
grade dianteira e faróis

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

A resposta é sim. Mas até que encara trilhas leves, como 
as que levam ao sítio no fim de semana

Painel com computador de bordo; acesso do olhal de reboque ficou pior; atrás o espaço é bom

avaliação

Ficha técnica
Renault Duster Dynamique 2.0 16V 4x4

Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 2.0 16V Hi-Flex 
(etanol/gasolina)

Cilindrada: 1.998 cm3
Potência: 148/143 cv a 5.750 rpm (e/g)

Torque:  20,9/20,2 kgfm a 4.000 rpm (e/g)
Câmbio: manual de 6 velocidades

Direção: hidráulica
Tração: 4x2 dianteira com opção 4x4

Pneus: 205/60 R16
Freios: dianteira a disco ventilado 269 mm e e tambor na trasei-

ra 229 mm, com ABS, EBD
Dimensões: comprimento, 4.329 mm; largura, 1.822 mm, altura 

1.683 mm e entre-eixos, 2.674 mm
Peso: 1.353 kg

Volumes: porta-malas - 400 l; tanque de combustível: 50 l
Desempenho: 0 a 100 km/h: 10,3s/11,9s (e/g); velocidade 

máxima 187km/h/180km/h (e/g)
Consumo (Km/l) - PEV INMETRO: cidade - 6,2/9,1 (e/g); 

estrada - 7,1/10,3 (e/g)
CO2 (g/km): 0/141 (e/g)
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Ford Fiesta 1.6 Sigma 

bielas tortas
8.000 Km com

Em dezembro, o carro passou por área 
alagada e esta pode ter sido a causa 
do entortamento dos componentes

Em 2011, a Ford apre-
sentou ao mercado 
brasileiro o New 

Fiesta 1.6 16V Flex e o novo 
motor Sigma, em subs-
tituição ao RoCam, de 8 
válvulas, com diversas me-
lhorias, sendo uma delas o 
bloco e cabeçote de alumí-
nio, mais leve, mais tecno-
lógico, mais moderno.

Tinha (e ainda tem) 
design, carisma e nada 
mais do que Ken Block  
como garoto propaganda, 
e as manobras mais iradas 
do mundo.

Só era caro. Importado 
do México, custava acima 
de R$ 50 mil, na época. 
Hoje, fabricado no Brasil, 
custa a partir de R$ 45.790, 
com motor 1.5. Os 1.6 par-
tem de R$ 52.790 e podem 
chegar a mais de R$ 63 mil, 
com câmbio automático de 
dupla embreagem.

O modelo da reporta-
gem é um 1.6 SE 2012/2013, 
avaliado pela tabela Fipe 
em R$ 37.241. Chegou de 
guincho à oficina Cobeio 
Caro, do consultor automo-
tivo do Jornal Farol Alto, 
Claudio Cobeio, após pa-
rar de funcionar enquanto 
rodava a 80 km/h em uma 
rodovia de São Paulo.

Na oficina
A primeira avaliação do 
nosso consultor mostrou 
que o prejuízo era grande 

no Fiesta. “O motor es-
tourou, consigo ver que 
o bloco de alumínio foi 
rompido e é por isso que 
a traseira está toda cheia 
de óleo”, comentou após 
abrir o capô e observar o 
motor superficialmente.

Na bancada, já com o 
motor desmontado, Co-
beio realizou um diagnós-
tico mais preciso. O bloco 
de alumínio do motor re-
almente havia sido rasga-
do por uma biela, que se 
rompeu. Uma outra esta-
va torta.

Para entender como 
isso aconteceu, Cobeio 
questionou o cliente sobre 
a forma de condução do 
veículo, e descobriu que o 
carro sempre foi usado de 
forma moderada, sem abu-
so de aceleração, e as trocas 
de óleo sempre foram feitas 
de forma correta. “Mas, em 
dezembro do ano passado, 
durante uma viagem, ele 
passou por uma área ala-
gada, o que causou um leve 
calço hidráulico, e prova-
velmente foi este o motivo 
das bielas entortarem”, co-
menta Cobeio, ao revelar 
que a biela que se rompeu 
também estava torta.

“Interessante foi que o 
carro rodou de forma nor-
mal por exatamente 8 mil 
quilômetros até o material 
sofrer fadiga e se romper”, 
diz Cobeio. Este caso gera Colaboradores da Cabeio Car removem o motor do Ford Fiesta para trocar o bloco que rompeu após quebra de uma das bielas

Fotos: Claudio Cobeio
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uma dúvida: como classi-
ficar o veículo? Excelente, 
pois mesmo depois de um 
calço hidráulico rodou 8 mil 
Km até estragar de vez, ou 
com uma falha que deve 
ser resolvida, uma vez que 
o veículo não mostrou ne-
nhum sinal de problemas 
durante todo esse tempo?

De fato, rodar tanto 
tempo é um bom sinal, de 
que o motor é robusto, e 
que apesar do problema 
é capaz de levar os ocu-
pantes para o destino, mas 
se neste tempo houvesse 
algum tipo de sistema de 
alerta de defeito, o custo 
do conserto teria sido bem 
menor do que os quase R$ 
8 mil reais gastos para a 

troca parcial do motor.
“O mais interessante de 

tudo é que mesmo com a 
biela torta o carro não deu 
nenhum sinal de defeito, 
nem mesmo na marcha 
lenta”, afirma Cobeio. Se-
gundo o reparador, apesar 
de o motor ter taxa de com-
pressão elevada (11:1), o sis-
tema de injeção eletrônica 
compensou a diferença de 
altura do cilindro no pon-
to morto superior (PMS), 
e manteve o motor funcio-
nando normalmente. “Se 
em algum momento o carro 
tivesse dado um alerta de 
problema, o defeito teria 
sido detectado e corrigido 
antes de o motor estourar”, 
comenta Cobeio. JFA

Atenção à junta da bomba de óleo
Durante o servi-

ço de troca do bloco 
do motor, Cobeio 
recebeu orientação 
da concessionária 
que forneceu o com-
ponente para a ne-
cessidade de troca 
da bomba de óleo. Rea-
lizado o procedimento, 
o reparador percebeu, 
porém, que havia um va-
zamento de óleo.

Ao investigar o pro-
blema, descobriu que o 
problema ocorria jus-
tamente na emenda da 

bomba de óleo com o 
novo bloco e, ao compa-
rar os componentes, des-
cobriu que o bloco novo 
contém um furo adicio-
nal na região da bomba 
de óleo, inexistente no 
bloco antigo e, como a 
concessionária não en-

viou novas juntas e as 
antigas estavam em 
perfeito estado, optou-
se por utilizar as origi-
nais.

“Porém, as ori-
ginais não vedam o 
novo furo, e a bomba 

de óleo que sugeriram 
trocar, não tem nada de 
diferente da anterior. A 
única necessidade é uti-
lizar uma junta compatí-
vel com o novo bloco. Se 
a bomba de óleo está ok, 
não é preciso trocá-la”, 
comenta Cobeio.

Ficha técnica
Ford Fiesta 1.6 16V
Motor: dianteiro, transversal, 
4 cilindros, 16V, flex (gasolina 
e etanol)
Cilindrada: 1.596cm³
Potência: 115/110 cv @ 6.250 
rpm (etanol/gasolina)
Torque: 16,2/15,8 kgfm @ 
4.250 rpm (etanol/gasolina)
Câmbio: manual, 5 marchas
Direção: elétrica
Tração: dianteira
Pneus: 195/50 R16
Freios: discos ventilados na 
dianteira e tambor na traseira
Dimensões: comprimento, 
4.064 mm; largura, 1.697 mm; 
altura 1.446 mm: entre-eixos, 
2.489 mm
Peso: 1.145 Kg
Volumes: tanque de combus-
tível: 47 l; porta-malas: 290 l
Desempenho: aceleração de 
0 a 100 km/h: 16s velocidade 
máxima: 162 km/h

Ao desmontar o 
motor, uma das bielas 
estava despedaçada e 
outra torta; no carter, 
pedaços de alumínio 
do bloco e da biela, e 

água misturada no óleo 
lubrificante

Abaixo, o bloco novo 
ao lado do velho, com 

rasgo na lateral

Novo bloco tem um furo a mais

“É um carro 
bom, que 
não costuma 
a p r e s e n t a r 
muitos de-
feitos. O que 
a c o n t e c e u 
com esta unidade em especial foi 
um acaso. Por isso, a dica é ficar 
atento à marolinha e a pequenas 
ondas quando for passar por áre-
as alagadas. A tomada de ar fica a 
cerca de 1 metro do chão, e mesmo 
assim entrou água suficiente para 
causar calço hidráulico.”

Nota 8,5

Opinião do reparador

Claudio Cobeio, da Cobeio Car
Rua Américo Brasiliense, 1208 

www.cobeiocar.com.br
(11) 5181-8447
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Lançada em 1999, a 
Suzuki Burgman 
400 é o tipo ideal de 

motocicleta  para quem já 
ultrapassou os 40, é casa-
do e quer entrar no mun-
do das duas rodas, sem 
grande alvoroço. 

Versatilidade e se-
gurança são os pontos 
fortes das maxiscooters 
e por isso mesmo é um 
caminho de entrada para 
quem tem pouca ou ne-
nhuma experiência com 

motocicletas. Outro item 
que conta a favor é o câm-
bio CVT, que dispensa a 
troca de marchas. Pode 
parecer bobagem mas 
quem tem pouca experi-
ência sobre duas rodas, 
este é um item muito além 
do conforto.

Conta ainda a favor o 
bom desempenho, o ajus-
te do banco, a possibilida-
de de regulagem da sus-
pensão traseira e o bom 
espaço de porta-malas.

Na oficina
Com tais qualidades, ven-
der a Burgman é fácil. 
Mas, e depois que a ga-
rantia acaba? Nossos con-
sultores 2 Rodas, Valter e 
Diego Tartalho, da ofi-
cina Somoto, comentam 
que a scooter apresenta 
alguns poucos problemas 
crônicos, sendo o princi-
pal o preço das peças de 
reposição. “São caras de-
mais”, comenta Valter ao 
informar que para trocar 

as um jogo pastilhas de 
freios (dianteiras e trasei-
ras), o custo das peças é 
de mais de R$ 400. 

O modelo utilizado 
nessa reportagem era 
2008, e tinha 12.897 Km 
e preço de venda de R$ 
13.810 (Fipe). Uma zero 
Km custa R$ 29.248. Es-
tava na oficina para rea-
lizar conserto das care-
nagens, que quebraram 
na suporte de fixação por 
conta da vibração. “Já fiz 

outras três iguais”, co-
menta Valter. “Acontece 
muito, e se não arrumar, 
a lanterna pode cair”, diz.

Por conta da estru-
tura carenada, Diego co-
menta uma simples troca 
de  lâmpadas se tornou 
um serviço complexo e 
trabalhoso na Burgman 
400. “É preciso desmon-
tar a moto inteira. Para 
trocar as lâmpadas tra-
seiras, são cerca de 3 ho-
ras de trabalho, e 1h30 

para trocar as diantei-
ras”, explica Diego.

Outro item que tam-
bém é trabalhoso na 
Burgman 400 é a troca 
do cabo de freio de mão. 
Isso mesmo, a moto tem 
freio de mão, o que para 
nossos consultores é uma 
vantagem, principalmen-
te quando se para em 
uma subida. “Mas, se o 
cabo arrebentar, é preciso 
desmontar a moto intei-
ra”, diz Valter.

mas simples
Manutenção trabalhosa 

Modelo é bom de pilotar, mas 
carenagens sofrem com vibração

Suzuki Burgman 400

Valter Tartalho (esq) e o filho, Diego, da oficina Somoto, em São Paulo: nota 9 pelo conforto, dirigibilidade e consumo

Fotos: Alexandre Akashi

Por conta de vibração, encaixes da carenagem quebram...

... como na imagem acima Freio de mão e regulagem do assento são itens de conforto que valorizam o modeloTroca de lâmpadas é trabalhosa
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SuperBike Brasil e o 
Moto 1000 GP – Bra-
sileiro de Motovelo-

cidade, campeonatos na-
cionais de motovelocidade 
contam com categorias de 
base para a disputa e for-
mação de jovens pilotos.

Ambos representam o 
início da carreira para os 
pilotos que buscam nessa 
modalidade de competi-
ção a possibilidade de que 
com muito treino e esforço 
virem a disputar a divisão 
máxima; o Mundial de 
MotoGP, mas não sem que 
para isso tenham de passar 
por várias categorias de 
base no Brasil e exterior.

Em busca da formação 
e descoberta de novos ta-

lentos na motovelocidade 
brasileira vem surgindo 
uma nova geração de jo-
vens pilotos – geralmente 
com idade a partir dos 10 
anos, que nos últimos qua-
se quatro anos têm contado 
com o apoio de patrocina-
dores, equipes, pilotos, co-
laboradores e muitos, que 
vem investindo na forma-
ção de novos representan-
tes do esporte.

O Superbike Brasil 
conta com disputas de mo-
tos esportivas de 1000cc 
na categoria SuperBike, a 
categoria SuperSport uti-
liza modelos de 600cc. As 
SuperBike Light e Master 
utilizam modelos de 600cc 
a 1000cc, já as categorias 
monomarcas contam com 
modelos de produção em 
série, fabricadas pela Hon-

da e Kawasaki, são: Copa 
Kawasaki Ninja 600, Copa 
Honda CBR 500R, Copa 
Kawasaki Ninja 300 e Hon-
da Junior Cup para inicia-
ção de novos talentos.

Honda Junior Cup
A Honda Junior Cup conta 
agora com 20 vagas, desti-
nadas a crianças e adoles-
centes com idades entre 8 
e 16 anos, sem experiências 
anteriores no motociclis-
mo. A coordenação geral 
da categoria, está nas mãos 
da piloto Sabrina Paiuta, 
que este ano competirá na 
categoria SuperSport 600cc 
Pro, Sabrina acumula ex-
periência internacional e 
grandes conquistas dentro 
do cenário motociclisti-
co, já correu na European 
Junior Cup, no Mundial 

de Motovelocidade com a 
Honda 500R. 

De acordo com o idea-
lizador do projeto, o piloto 
Bruno Corano, “A inten-
ção da categoria é colocar 
esses promissores talentos 
em contato com o esporte, 
oferecendo a estrutura ne-
cessária e condições iguais 
para todos. Além disso, a 
categoria visa estimular 
valores e ideais de vida que 
servirão como base para o 
futuro deles.”

Entre esses jovens pi-
lotos-aprendizes na etapa 
realizada dia 26 de abril, 
em Goiânia, se destacam; 
Kaywan Costa vencedor 
da primeira etapa, com a 
melhor volta em treinos 
livres, com 2m12. Maria 
Fernanda Rocha, 11 anos, 
Honda CG Titan 150, pre-

tende participar da Pulsar 
America Cup, competição 
que acontece anualmente 
no México e é organizada 
pelo pai do piloto de mo-
tovelocidade Jorge Loren-
zo. Estreante na categoria 
e piloto escolhido na pri-
meira seletiva da Honda 
Junior Cup de 2015, Rafael 
Rizzi Rigueiro.

Moto 1000 GP
No Moto 1000 GP são oito 
etapas disputadas entre as 
categorias GP 1000 e GP 
600, a nova classe Evo (GP 
1000 Evo e GP 600 Evo), 
destinada aos pilotos que 
estão em fase evolução de 
carreira, que já obtiveram 
êxito na GP Light e na GPR 
250 - categoria para a for-
mação de jovens pilotos 
desde 2013 - ou pilotos que 

vêm dos campeonatos re-
gionais ou, monomarca.

O campeonato tem a 
direção, Gilson Scudeler, 
que como piloto conquis-
tou sete títulos brasileiros 
nas categorias principais 
da motovelocidade da dé-
cada passada.

São duas as equipes 
que disputam a categoria 
GPR 250 do Moto 1000 GP 
- categoria-escola do brasi-
leiro de motovelocidade, 
com bagagem de provas 
no exterior. Equipe PlayS-
tation PRT - com os irmãos  
Ton Kawakami e Meikon 
Kawakami, que com a su-
pervisão e treinamento 
de seu pai participam de 
provas e competições no 
Japão, e do time chefiado 
por Alexandre Barros, o 
Team Estrella Galicia 0,0 

Por Marcel Mano, 
do chassisblog.com

Garotada da Honda Junior Cup se prepara para corrida 

Marcel Mano

Motovelocidade

duas rodas
Aprendizes sobre Garotada das categorias de base 

da motovelocidade enrola o 
cabo e mostra disposição, garra e 

competência sobre duas rodas

Motovelocidade

O piloto Bruno Corano (centro) com Davi, Renzo, Maria 
Fernanda e Kevin

O piloto 
Bruno 
Corano 
(centro) com 
Leonardo 
Tamburro 
(esq.), e 
Renzo 
Ferreira

Fotos: Divulgação / VGCom
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Cerca de 3 mil pessoas participaram da festa dos Vikings

evento

Vikings MC festejam 
9 anos de estrada

Em abril, os 
Vikings MC come-
moraram 9 anos de 
estrada com uma 
grande festa em 
que compareceram 
mais de 3 mil pesso-
as, de diversos mo-
toclubes brasileiros. 
Como resultado, ar-
recadaram mais de 
500 kg de alimentos 
que serão doados a 
instituições de ca-
ridade de Guaru-
lhos, uma vez que 
a festa foi realizada 
na sede dos Falcões 
MC Raça Liberta.

Fundado em 2006, os 
Vikings MC começou  de 
forma tradicional, segun-
do o presidente Jurandir 
Sartarelli, o Jura. “Éra-
mos um grupo de amigos 
que gostava de motos 
e se reunia frequente-
mente, assim decidimos 
montar um motoclube”, 
comenta.

Com 23 integrantes, 
os Vikings são oriundos 
do Parque Novo Mun-
do, na zona Norte de São 
Paulo. Porém, nem todos 
são do bairro. “Temos in-
tegrantes no interior de 
São Paulo, em Paulínia, 
Itupeva e Jordanésia”, 
comenta Jura.

Tal como muitos 
motoclubes, os Vikings 
realizam e apoiam diver-
sas ações sociais, e cola-
boram frequentemente 
com a instituição Ninho 
da Esperança, voltada às 
crianças com necessida-
des especiais. “Sempre 
fazemos campanhas de 
arrecadação de alimen-
tos, roupas e o que mais 
for preciso para se man-
terem”, afirma Jura ao 
comentar que já estão 
preparando ações de ar-
recadação de agasalhos 
para o inverno e brin-
quedos, para o Dia das 
Crianças.

“Também planeja-
mos algumas viagens”, 
completa o presidente.

O presidente dos Vikings, JuraHonda – responsável pela 
estreia de Lucas Torres, 15 
anos, nas provas europeias 
da Pré Moto 3 2015. 

A equipe Alex Bar-
ros Racing criou em 2013 
o projeto inédito no País 
para o desenvolvimento de 
pilotos de base do motoci-
clismo nacional, com o pa-
trocínio da marca Estrella 
Galícia, do grupo espanhol 
Hijos de Rivera, e da Hon-
da Motos do Japão.

A temporada 2015 do 
Moto 1000 GP teve inicio 
dia 3 de maio em Curiti-
ba. E na GPR 250, o Team 
Estrella Galicia 0,0 by Alex 
Barros contou com quatro 
nomes no grid na catego-
ria-escola. 

O cearense José Duarte, 
17 anos, fará sua segunda 
temporada completa com 

o time de Alex Barros. Com 
10 anos, Diogo Moreira 
é o caçula do time. Brian 
David, goiano de 13 anos, 
ficou em terceiro no cam-
peonato de 2014, mesmo 
tendo iniciado a disputa 
apenas na terceira etapa. O 
paulista Guilherme Brito – 
Gui Brito, 12 anos correu o 
campeonato em 2014 ape-
nas na quinta etapa e, mes-
mo assim, mostrou uma 
melhora de desempenho a 
cada corrida.

Diogo Moreira, 10 
anos, piloto revelado no 
off-road com diversos títu-
los. Entre suas conquistas 
estão: o título de campeão 
Brasileiro de Motocross, o 
primeiro lugar no Campe-
onato Arena Cross, o título 
de campeão da Copa Mi-
nas Gerais de Motocross – 

todos na categoria 50 cc. 
A primeira etapa do 

Moto 1000 GP, o GP Petro-
bras, marcou a primeira vi-
tória de Ton Kawakami no 
Campeonato Brasileiro de 
Motovelocidade, enquan-
to seu irmão Meikon foi 
declarado segundo colo-
cado poucas horas depois, 
diante da desclassificação 
do rival gaúcho Giovandro 
Tonini, da Santin Racing, 
pelos comissários técnicos.

O piloto Honda Eric 
Granado, 18 anos, estreou 
na categoria GP 600 com 
a vitória no GP Petrobras, 
alcançando a pontuação 
máxima. Eric atualmen-
te concilia o Campeonato 
Brasileiro de Motoveloci-
dade com a sua participa-
ção no Europeu de Moto 
2, caminho que todos esses 

jovens talentos querem 
seguir para chegar a cate-
goria mãe, o Mundial de 
MotoGP.

O SuperBike Brasil tem 
Patrocínio Silver Honda, 
Pirelli, Mobil e Yamaha. 
Patrocínio Bronze Pre-
mium de Kawasaki, Ducati 
e MotoSchool. Patrocínio 
Bronze de Shark, Diafrag, 
Alpinestars e Tutto Moto. 
Enquanto que categoria 
Honda Junior Cup tem o 
patrocínio oficial de Hon-
da, Pirelli, Mobil e MotoS-
chool e o apoio de HEL, 
Retroglass, MSR.

O Moto 1000 GP tem 
patrocínio máster Petrobras 
e Lubrax, Patrocínio da Mi-
chelin e parceria da Suzuki, 
Beta, Auto Service Logísti-
ca, Shoei, Tutto Moto, Ser-
vitec e LeoVince.

Motovelocidade

Pilotos da GPR 250 disputam 
a primeira prova do ano, 

realizada no dia 3 de maio 
em Curitiba

Os irmãos Tom e Meikon Kawakami primeiro e segundo Campeão off-road de 2014, o piloto Diogo Moreira, de 10 anos

Fotos: Divulgação 

Fotos: Valter Tartalho
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SUSTeNTAbILIdAde

Já escrevemos neste 
espaço sobre a impor-
tância de se manter o 

motor do veículo sempre 
bem regulado, pois dessa 
forma polui menos o meio 
ambiente (Edição 31 - 
Março 2015), e consequen-
temente reduz o consumo 
de combustível, o que gera 
economia para o usuário.

Voltaremos a este as-
sunto, uma vez que no 
mês que vem, em junho, 
os consultores automoti-
vos do Jornal Farol Alto 
realizam mais um evento 
de Pit Stop, em que oito 
empresários do setor de 
reparação se organizam 
para realizar um mutirão 
de check-up em carros e 
motos que circulam na ci-
dade de São Paulo, de for-
ma gratuita.

Trata-se do terceiro 
evento do gênero realiza-
do nos últimos seis meses, 
sendo que os dois primei-
ros revelaram dados sur-
preendentes sobre a qua-
lidade dos veículos que 
circulam nas ruas das regi-
ões Leste e Norte da cida-
de. Mas, por que este texto 
está no Caderno Susten-
tabilidade? A resposta é 
simples: manutenção pre-
ventiva e sustentabilidade 
são assuntos correlatos, 

uma vez que a prevenção 
é a forma mais sustentável 
de manter algo em bom 
funcionamento ao longo 
do tempo, até o fim de 
vida útil.

Este é justamente o 
conceito de sustentabilida-
de: uma característica ou 
condição de um processo 
ou de um sistema que per-
mite a sua permanência, 
em certo nível, por um 
determinado prazo (Wiki-
pédia - Sustentabilidade). 

Assim, mais uma vez, 
nossos consultores pas-
sarão um dia inteiro, de 
forma voluntária, ava-
liando as reais condições 
dos veículos paulistanos, 
para conscientizar os mo-
toristas da importância 

da manutenção preven-
tiva para ele próprio, a 
família dele, os amigos, 
colegas e comunidade.

Saúde
Manter o veículo sempre 
com a manutenção em dia 
é questão de saúde públi-
ca, inclusive. Motor regu-
lado polui menos. Pneus 

calibrados também, pois 
ao rodar com pneus desca-
librados, o esforço do mo-
tor é maior para movimen-
tar o veículo. Além disso, 
o desgaste da borracha 
dos pneus é maior.

Outro item que au-
menta o consumo é rodar 
com filtros de ar, com-
bustível e óleo sujos, fora 

do prazo de validade. “O 
ideal é trocar pelo menos 
uma vez por ano”, co-
menta o consultor Sérgio 
Torigoe, do Centro de 
Diagnóstico Automotivo 
Torigoe, na zona Leste 
de São Paulo. “Mas se o 
veículo é usado de forma 
intensa, em horários de 
muito trânsito, é preciso 
trocar uma vez a cada seis 
meses”, recomenda. 

Estes são apenas dois 
exemplos. Durante o Pit 
Stop Farol Alto, os con-
sultores avaliam ainda os 
principais sistemas me-
cânicos, elétricos e de se-
gurança do veículo, com 
destaque para teste de 
emissões de gases (CO2 e 
HC), amortecedores, esca-

Pit stop Farol alto

Manutenção Preventiva

Evento ocorre dia 
O estacionamento do Telhanorte 
Aricanduva, na zona Leste de São 

Paulo, volta a receber o mutirão de 
check-up automotivo, para reforçar a 
conscientização dos motoristas para a 

prática da manutenção preventiva13 de junho

pamento, freios, embrea-
gem, correias, sistema de 
direção, iluminação inter-
na e externa, pneus, cintos 
de segurança, estepe, tri-
ângulo e macaco, extintor 
de incêndio etc..

Evento
O Pit Stop Farol Alto é um 
portanto evento de cons-
cientização ambiental, 
com ação social uma vez 
que cada veículo revisado 
os consultores do jornal 
Farol Alto doam um qui-
lo de alimento para uma 
instituição de caridade. 
Nos dois ultimos eventos, 
foram arrecadados 220 
kg, doados para o abrigo 
de senhoras abandonadas 
Lar Simão Pedro, na zona 
Norte, e para o Grupo 
Mãos Estendidas/NAF, 
na zona Leste, que apres-
ta assistência ao morador 
de rua.

Assim, o próximo Pit 
Stop ocorre no dia 13 de 
junho, no estacionamen-
to do Telhanorte Arican-
duva (entrada pela rua 
Ajuru), na zona Leste de 
São Paulo, das 9h às 17h., 
com participação dos con-
sultores Claudio Cobeio, 
da CobeioCar, Luiz Car-
los Bailone, da Luizinho 
Reparação Automotiva, 
Eduardo Topedo, da In-
gelauto, Marcos de Cas-
tro, da Mecânica De Cas-
tro, Francisco Carlos de 
Oliveira, da Stilo Motores, 
Sergio Torigoe, do Centro 
de Diagnóstico Automoti-
vo Torigoe, Júlio de Sou-
za, da SouzaCar, e Valter 
Tartalho, da Somoto, e pa-
trocínio de Personal Car, 
Nakata e Sampel.

Carro com revisão em dia polui menos, consome menos combustível, pneu e ajuda a manter o planeta saudável 

Adesivo da campanha do Jornal Farol Alto pela manutenção 
preventiva, distribuído durante o Pit Stop aos motoristas

JFA

Alexandre Akashi

Sou consciente. Faço revisões regularmente



CLASSIfICAdOS

Agora também nas bancas!!!
Onde encontrar

Zona Norte
Jaçanã - Livraria Sta. Maria Goreti - Av. Luiz Stamatis, 431
Mandaqui - B.Vitória Régia - Av. Salvador Tolezano, 820
Mandaqui - B.Bancários - Pç. Dr. Policarpo de Magalhães Viotti, 150
N.Cachoerinha - B.Carlos - Av. Parada Pinto, 100
N.Cachoerinha - B.Master Cooller (Andorinha) - Av. Parada Pinto, 2.262
Vl.Albertina - B.Fazendinha - Av. Maria Amália Lopes de Azevedo, 1033
Santana - Oficina Cultura - R. Augusto Tolle 1029 Tucuruvi - 
B.Metrô Tucuruvi - R. Antonio Maria de Laet, 145

Zona Sul
Aclimação - B.FJ Pereira - R. Castro Alves, 654
Brooklin - B. José Diniz - Av. Vereador José Diniz, 3469 
Brooklin - B.Pe. Antonio - R. Pe. Antonio José dos Santos, 400
Cambuci - B.Luiz Carmo - Av. Lins de Vasconcelos, 1601
Cambuci - B.Joselino - Rua Heitor Peixoto, 430
Cambuci - B.Elcio- av. Senador Carlos Teixeira de Carvalho, 485
Campo Belo - B.Congonhas - R. Otávio Tarquínio de Sousa, 223
Campo Belo - B.Colonial - R. Conde de Porto Alegre, 1095 
Campo Belo - B. Estevão Baião - R. Estevão Baião, 796 
Campo Belo - B. República do Iraque - R.República do Iraque, 1012
Ipiranga - Revistaria Chico Rosa - Rua Silva Bueno, 870
Ipiranga - B.Denilson - Rua Brig. Jordão, 483 
Ipiranga - B.Cleonilde - Rua Cipriano Barata, 1517 
Ipiranga - B.Estefane - Av. Gentil de Moura, 207 
Ipiranga - B.Jose Roberto - Rua Pedralha, 45 
Ipiranga - B.Odilon - Rua Ouvidor Portugal, 742
Ipiranga - B.Assunta (Extra Ricado Jafet) - Av. Ricardo Jafet 
Paraíso - B.MHA Silva - R. Teixeira da Silva, 480 
Paraíso - B.C Santos - R. Rafael de Barros, 424 
Paraíso - B.AL Freitas - R.Afonso de Freitas, 280 
Paraíso - B.Donato - Rua Setlla, 29 
Saúde - B.Flávio - Av. Bosque da Saúde, 1960 
Saúde - B.Moises - Rua Marcos Fernandes, 670 
Vl. Mariana - B.Washington - Rua Cubatão, 794 
Vl. Mariana - B.Miguel - R. José Antonio Coelho, 300
Vl. Mariana - B.Victor - Rua Pelotas, 83
Vl. Mariana - B.Edilson - R.Cons.Rodrigues Alves, 2223
Vl. Mariana - B.Hiroto - Rua Vergueiro, 1813
Vl. Mariana - B.Silvio - Rua Vergueiro, 2341
Vl. Mariana - B.Sueli - R. Joaquim Tavora, 490
Vl. Mariana - B.Fernando - R. França Pinto, 16
Vl. Mariana - B.Helio - R. Domingos de Moraes, 1514
Vl. Mariana - B.Emerson - Av. Prof. Noe Azevedo, 255
Vl. Mariana - B.Rogerio - R. Dr. Pinto Ferraz, 33 
Vl. Mariana - B.Luciene - R. Pedro de Toledo, 606 
Vl. Mariana - B.André - Rua Gandavo, 473 
Vl. Mariana - B. Marco - Rua Gassipós, 310

Centro
Centro - B.RS Almeida - Rua Formosa, 0 
Liberdade - B.JC Pinto - R. Galvão Bueno, 470 - 
Liberdade - B.JB Neves - R. Maestro Cardim, 769 
Liberdade - B.W Sakai - R. Prof. Andtonio Prudente, 210

Zona Oeste
Água Branca - Saraiva Shop. West Plaza - Av. Antartica, 380 
Sta.Cecília  - B.Carlos Oliveira - Alameda Barros, 871
Perdizes  - B.JA Silva - R. Monte Alegre, 981

Zona Leste
Mooca - B.Wilson - Rua Juventus, 562
Mooca - B.Nilton - Rua Juventus, 337 
Mooca - B.Laguna - Rua Visconde de Laguna, 204 
Mooca - B.Maria José - Rua Visconde Inhomirim, 682 
Mooca - B.Carlos - Rua Serra de Jairé, 350
Pq. São Jorge - B.Wanderley Marinho - rua São Jorge, 371 
Tatuapé - B.Cristiano Santo - Rua Tuiuti, 1773 
Tatuapé - B.Mauro Akita - Rua Monte Serrat, 1460 
Tatuapé - B.Selma Cristino - Rua Eucliedes Pacheco, 1360 
Tatuapé - B.Cornélio Curvelo - Rua Francisco Marengo, 649 
Tatuapé - B.Ana Paula - praça Silvio Romero, 136
Tatuapé - B.Clara de Matos - praça Silvio Romero, 269 
Tatuapé - B.Marcio Kanashiro - av.Celso Garcia, 3778 
Tatuapé - B.Miriam dos Reis (Sonda)- Rua Apucarana, 1000
Tatuapé - Saraiva Shopping Tatuapé - rua Domingos Agostin, 91
Tatuapé - Nobel Shopping Tatuapé - av. Melo Freire
Tatuapé - Nobel Shopping Boulevard - rua Gonçalves Crespo
Tatuapé - Saraiva Shop.Anália Franco - rua Regente Feijó, 1739
Vila Carrão - B.Bruno Garbosa - Av. Conselheiro Carrão, 2766 
Vila Carrão - B.Mauro Contessoto - Av. Conselheiro Carrão, 3360 
Vila Carrão - B.Francisco Ferreira - Praça Conceição do Herval, 0
Vl.Formosa - B.Dirceu de Oliveira - Rua Francisco Zicarde, 22 
Vl.Formosa - B.Rafael Contessoto - Praça Dr. Sampaio Vidal 158 
Vl.Prudente - B.João Onofre- av. Zelina, 831

Paulista e Região
B.Luzinete - Avenida Paulista, 2239
B.Rosalitela - R. Bela Cintra, 1786
B.Antonio Silva - Rua da Consolação, 3027
B.Edílma - Rua da Consolação, 3882
B.Ruy - Rua da Consolação, 3726
B.Djalma - R. Oscar Freire, 1072
B.Raquel - R. Oscar Freire, 848
B.José Vieira - R. Pe. João Manoel, 982
B.Tadeu - R. José Maria Lisboa, 907
B.Adriana - R. José Maria Lisboa, 603
B.AT Oliveira - Rua Batataes, 110
B.Joaquim - Rua Batataes, 601
B. Futoshi - Alameda Lorena, 624
B.Valdeir - Alameda Lorena, 937
R. Yoshinori - Rua Guarará, 584
B.Marcos - R. Peixoto Gomide, 1735
B.Vldecir - R. Peixoto Gomide, 1967
B.Creuza - R. Barão de Capanema, 457
B.Ionilda - Rua Honduras, 1410
B.NF Leal - Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1150
B.ML Xavier - R. São Carlos do Pinhal, 248
B.Geraldo - Rua dos Belgas, 67
B.Janio - Rua 13 de Maio, 1504
B.Gilson - Rua 13 de Maio, 1802
B.Saraiva - Rua 13 de Maio, 1947
B.dos Amigos - Pç. Oswaldo Cruz, 164
B.Juliana - Pç. Amadeu Amaral, 31
B. Flerisneto - Pç. Amadeu Amaral, 47
B.Cassio - R. Carlos Sampaio, 29
B.IC Ferreira - R. Barata Ribeiro, 448

VEÍCULOS EMPREGOS

Vendo
Yamaha 
Midnight 
2012/2012 
15.000km
R$ 28 mil
11.2977-1124 
c/Carlos

Vendo
Fórmula Vee 

Prontinho 
para pista

só R$ 35 mil
11.5181-8447
11. 5588-1363

c/ Claudio

Stilo Motores 
Admite

Mecânico com experiência e com conhecimentos 
em eletrônica e em carros importados 

Currículos para:
stilomotores@outlook.com

Mais informações: 11 7753 4169 c/ Carlos

ANUNCIE GRÁTIS
VEÍCULOS E EMPREGOS 

(SÓ SETOR AUTOMOTIVO)
classificados@jornalfarolalto.com.br



3º PIT STOP

Local: Telhanorte Aricanduva
(entrada pela rua Ajuru, próximo ao viaduto Engº Alberto Badra)

Data: 13 de junho|das 9h às 17h

Revisão gratuita de mais 
de 30 itens do veículo 

(carro e moto)

Traga 2Kg de alimentos não perecíveis 
(exceto sal e açúcar) e troque pela 

revisão do seu carro ou motocicleta
A organização do evento doará mais 1Kg para 

cada veículo revisado. Participe! Seja um motorista 
consciente. Faça revisões regularmente

Patrocínio Ouro

Patrocínio Prata

Apoio institucional


