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editorial

Somos uma nação de 
hipócritas. Talvez 
entre os cerca de 200 

milhões de habitantes exis-
tentes no País, dois ou três 
se salvam, mesmo porque 
são muitos jovens ainda 
para saber do que se trata. 
Mas para todo restante, não 
há salvação. 

Se você ficou chocado 
com isso deve parar de ler 
este editorial agora. Pro-
vavelmente é um destes 
que para ganhar tempo ao 
fazer uma conversão para 
entrar em uma via conges-
tionada corta todo mundo 
pela faixa mais livre e ao 
chegar no limite para virar 
interrompe o caminho de 
quem vem atrás e aguarda 
a caridade de um otário que 
ficou mais de 10 minutos na 
fila para fazer a mesma ma-
nobra que você. Isso, caros 
leitores, não é ser esperto, 
é ser medíocre. Seu tempo 
não é mais valioso do que o 
dos outros, e sua inteligên-
cia, não é maior também. E 
achar isso errado, mas fazer 
mesmo assim, é hipocrisia.

Hipocrisia é também o 
que fez aquele cidadão do 
Espírito Santo, que se diz 
líder de grupo contra cor-
rupção, ao bater o cartão de 
ponto e ir embora. Que belo 
exemplo! Mas, infelizmen-
te, se fossemos nos espelhar 
em bons exemplos, estarí-
amos órfãos. Como citado 
anteriormente, somos uma 
nação de hipócritas e, com 

isso, toleramos a corrupção 
em todos os níveis, do cafe-
zinho para o garçom do ser-
viço de buffet te servir com 
prioridade aos milhões de 
dinheiro para ganhar uma 
concorrência. E, o pior, é 
que sempre foi assim, e 
quem quiser sobreviver, 
que entre na dança.

O mês passado trouxe à 
tona um caso de corrupção 
que muitos desconfiavam 
que existia mas jamais ou-
savam externar, uma vez 
que mexia com uma paixão 
nacional, o futebol. Nos Es-
tados Unidos, uma nação 
ainda tão distante do fute-
bol como conhecemos, o 
FBI saiu em diligência atrás 
dos figurões da Fifa. E cla-
ro, descobriram um monte 
de lama, jogadas obscuras, 
trapaças e maracutaias, dig-
nas das teorias da conspira-
ção. Por que fizeram isso? 
Devem ter motivos, mas 
não é isso que interessa a 
nós, por enquanto.

O interessante dessa 
história é que realmente 
confirma o velho bordão 
dos jogadores do final do 
século passado: “O futebol 
é uma caixinha de surpre-
sas...” Bom, para alguns 
bam-bam-bans não era, e 
agora virou.

Sinto pena dos que são 
fãs do esporte, pois isso jo-
gou a primeira pá de terra 
no funeral da paixão. Nada 
mais pode ser encarado da 
mesma forma. Nenhum 

jogo tende a ter mais a mes-
ma emoção. Tudo está lá 
para cumprir tabela, pois o 
resultado já está decidido.

Isso me lembra até ou-
tro assunto, que não é mo-
vido pela paixão da massa 
mas os teóricos da conspira-
ção garantem que a disputa 
é feita com cartas marcadas: 
as eleições. Impressionante 
como em um momento de 
crise econômica e recessão 
como a que vivemos atual-
mente não existe mais alma 
viva que diga que votou 
nos atuais governantes. 
Ninguém quer ser respon-
sável por esta bucha. A 
culpa é sempre dos outros. 
Quanta hipocrisia.

Fato é que não deixa-
remos de ser hipócritas 
nem corruptos. Isso é uma 
característica do ser social, 
humano ou não. Os huma-
nos, porém fazem leis com 
objetivo de manter uma or-
dem diferente da natural, e 
enquanto alguns a seguem, 
outros as quebram. En-
quanto algumas culturas 
punem os fora da lei com 
severo, outras, não. Pois, 
bem. Dessa forma, fazer 
leis é um ato de hipocrisia, 
uma vez que já se sabe que 
alguns não a seguirão. 

Mas para piorar, as leis 
são aplicadas de formas 
diferentes dependendo da 
pessoa e são interpretadas 
de maneira que melhor 
convém, de acordo com 
interesses particulares. E 

aos que podem, saem ilesos 
de punição, o que gera um 
sentimento de revolta, indi-
vidualismo, onde está cada 
um por sí. Se eles podem, 
eu também posso, e se nada 
lhes acontece, porque não 
fazer?

Bom termômetro dis-
so é o trânsito. São muitas 
vias para poucos fiscais, e 
assim que se danem as leis. 
Quem anda no limite da 
velocidade em uma cidade 
que para arrecadar mais di-
nheiro com multas muda os 
limites da noite para o dia? 
Ou ainda proíbe conver-
sões que são simples como 
entrar em uma avenida à 
direita em um cruzamen-
to com semáforo? Quem 
anda até a faixa de pedestre 
ou utiliza a passarela para 
atravessar a avenida, se é 
possível passar por entre os 
carros? 

Ou ainda para que an-
dar na calçada, se no meio 
da rua é mais plano e não 
tem tantos degraus?

Para que sinalizar com 
seta as conversões? Rodar 
a 10 km/h na faixa da es-
querda, com um caminhão 
caindo aos pedaços e sol-
tando fumaça preta tam-
bém não é problema.

A verdade é que somos 
hipócritas e corruptos por-
que não temos educação. 
Pensem nisso.

Alexandre Akashi
Editor
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lançamento

A Ford acaba de mostrar pela primeira vez o novo Fo-
cus, que será lançado oficialmente no segundo semestre 
deste ano. Além da nova frente, alinhada ao padrão dos 
demais veículos da marca, virá com uma nova tecnologia 
para o segmento: frenagem automática até 50 km/h (Acti-
ve City Stop). Este tecnologia já está presente em modelos 
da Volvo. Em situações de emergência, pára o carro sozi-

nho, e evita assim atropelamentos. Claro que este tipo de 
equipamento deve vir somente na versão topo de linha. 

Outras tecnologias que a Ford já anunciou no novo Fo-
cus são a nova central multimídia que permite o acesso a 
aplicativos de smartphones por comandos de voz, e a As-
sistência de Emergência, que faz uma ligação automática 
ao SAMU em caso de acidente. 

O Focus foi mostrado durante evento que a Ford rea-
liza anualmente para mostrar as novas tecnologias em de-
senvolvimento para melhorar mobilidade do ser humano, 
como carros conectados, bicicletas elétricas, carsharing e 
outras ideias. Bacana,  só que são propostas que só funcio-
nam se os usuários tiverem um mínimo de bom senso, res-
peito e educação. Ainda falta bastante disso por aqui. JFA

O modelo chega no segundo semestre e será equipado com novas tecnologias como assistente de estacionamento para vagas perpendiculares e baliza, e frenagem automática de emergência

Caoa inaugura show room de pós-vendas
Clientes Caoa Hyun-

dai acabam de ganhar uma 
enorme oficina premium 
para fazer as revisões em 
garantia e qualquer outro 
serviço, desde troca de óleo 
até funilaria e pintura com-
pleta do veículo.

Batizado de Caoa Hyun-
dai Premium Services, o 
espaço quer conquistar o 
cliente pelo atendimento em 
pós-vendas, algo que a maioria das conces-
sionárias não consegue fazer, o que resulta 
em dificuldade na fidelização da marca.

A Caoa investiu R$ 25 milhões no es-
paço, que tem capacidade operacional de 
3.000 passagens por mês. “Estimamos ini-
ciar já com 1.000 passagens por mês, sen-
do que 80% desse volume é agendado”, 
comenta o diretor de Pós-Venda da Caoa, 
Rogério Gonzaga.

Um passeio pelas instalações mostrou 
que o investimento feito foi bem planejado, 
e deixa qualquer profissional do setor de re-

paração com brilho nos olhos. Ferramentas 
de qualidade e elevado conteúdo tecnoló-
gico, produtos de limpeza e revestimento 
ecológicos, ambiente agradável, bem ilumi-
nado e confortável.

Já para o cliente, este novo empreendi-
mento significa mais disponibilidade para 
fazer as revisões, pois segundo Gonzaga, 
com o novo serviço a quantidade de pas-
sagens passa a ser superior à demanda por 
serviços, na cidade de São Paulo. A oficina 
fica em Moema, na Av. Imarés, 923, e fun-
cionade segunda a sexta, das 8h às 18h.

Divulgação

Oficina atende clientes de importados, ix35, Tucson e HB20

Audi expande setor de treinamento de rede
Nos últimos anos, o 

volume de vendas da Audi 
tem crescido substancial-
mente no Brasil, e os planos 
são acelerar ainda mais. 
Para tanto, novas conces-
sionárias devem ser abertas. 
Atualmente, a marca possui 
41 revendas, mas a previsão 
é fechar 2015 com 50.

E, com novas concessio-
nárias, novos vendedores 
e técnicos devem ser treinados. Assim, a 
Audi acaba de inaugurar um novo Centro 
de Treinamento e Competência Tecnoló-
gica em São Paulo, com capacidade para 5 
cursos simultâneos e capacitação de 1.800 
funcionários por ano. Atualmente, a rede 
concessionária possui 500 colaboradores.

O investimento total no projeto é de R$ 
10 milhões até 2016 para finalizar a nova es-
trutura. Em um tour foi possível conhecer 
um pouco do que é oferecido e o que mais 
chamou atenção foi o conceito de serviço 
rápido implementado pela Audi, em que 

três pessoas trabalham simultaneamente 
no veículo do cliente, para realizar os pro-
cedimentos de revisão em garantia, sendo 
que dois checam os itens de acordo com 
o manual de serviços, enquanto o terceiro 
lava o carro a seco. O prazo de entrega do 
carro é de 1 hora.

Outro item que chamou atenção foi o 
serviço de recepção direta, em que o técni-
co convida o cliente a conhecer o carro por 
baixo, erguido em elevador. Este trabalho 
conscientiza o cliente da importância da 
manutenção por meio da transparência.

Divulgação

Ford apresenta Focus 2016

oeM no pós-vendas

O novo centro tem capacidade de 5 treinamentos simultâneos

JFA JFA

DivulgaçãoAlexandre Akashi
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silencioso
Honda Accord V6 3.5

Econômico e

Os bancos são macios e confortáveis; e muito silêncio interno

Sem alterações desde 
a última reestilização 
em 2013, o Accord é 

o sedan grande de luxo da 
Honda no Brasil, porém 
nos Estados Unidos é o 
carro típico do consumi-
dor médio,  muito apre-
ciado pelas mulheres. Já 
por aqui compete em um 
mercado mais nobre, entre 
executivos de cargo de di-

retoria e presidência.
A questão toda é pre-

ço. Disponível em duas 
versões de motores, qua-
tro-clindros de 2.4 litros e 
V6 de 3.5 litros, custa res-
pectivamente R$ 119.900 
e R$ 147.900. O modelo 
avaliado nesta reportagem 
é a topo de linha, V6 3.5 de 
280 cv e câmbio automáti-
co de seis velocidades.

Na traseira, a dupla saída do escapamento denuncia o V6

Vida a bordo
O que impressiona no Ac-
cord é o silêncio de funcio-
namento do veículo. Uma 
vez dentro do carro, com 
os vidros fechados, pouco 
se ouve o ronco do motor, 
mesmo quando se acelera 
fundo e leva o giro ao limi-
te. O segredo é o sistema de 
controle ativo de ruído e vi-
brações, dispositivo que uti-
liza o sistema de áudio para 
neutralizar o ruído do mo-
tor por meio da emissão de 
um campo invertido com 
diferença de fase de 180°. 

Realmente funciona 
bem, porém para quem 
gosta de ouvir o ronco do 
motor V6, pode ficar de-
cepcionado com a aplicação 
desta tecnologia.

Outra tecnologia bem 
interessante que equipa o 
Accord V6 é o sistema de 

gerenciamento variável de 
cilindros (VCM) que mo-
nitora o funcionamento do 
carro a partir de parâmetros 
como velocidade, giro do 
motor e posição da borbole-
ta, e decide se aciona uma (3 
cilindros) ou duas (6 cilin-
dros) bancadas de cilindros. 

O resultado é econo-
mia de combustível, tanto 
que em testes de rodagem 
consegue excelente consu-
mo de 9 km/l na cidade, e 
o bacana é que funciona de 
forma totalmente transpa-
rente, sem prejuízo para o 
desempenho, uma vez que 
ao sentir a necessidade de 
potência aciona os 6 cilin-
dros imediatamente.

A posição de dirigir é 
confortável e muito fácil de 
se adaptar apesar dos quase 
4,9 metros de comprimen-
to. Para o padrão brasilei-

ro, é um carro grande. Os 
bancos são macios e apesar 
de ser pensado no conforto, 
tem um comportamento di-
nâmico muito bom, graças 
ao bom conjunto motor-
câmbio, suspensão bem 
regulada para as condições 
de piso brasileiro (não mui-
to duro nem mole demais), 
e as rodas aro 17” calçadas 
com pneus 225/50.

Para quem pensa em 
ter um, fique alerta para 
a diferença de calibração 
dos pneus para uso em alta 
velocidade. Se for andar 
acima de 160 Km/h, deve 
calibrar os pneus com 35 
psi, ao invés de 32 psi. Se 
não fizer, corre-se o risco 
de desgaste prematuro dos 
pneus, por conta de maior 
atrito com o asfalto.

O design é limpo e quase 
não chama atenção, bom para 

quem quer ser discreto

JFA

Fotos: Alexandre Akashi

Modelo conta com tecnologias de ponta como redutor ativo 
de ruído e desligamento de cilindros

O painel tem grafismo agradável, porta-malas espaçoso de 447 l, conforto atrás é completo

avaliação

Ficha técnica
Honda Accord V6 3.5

Motor: dianteiro, transversal, V6 24V SOHC iVTEC 
Cilindrada: 3.471 cm3

Potência: 280 cv a 6.200 rpm (e/g)
Torque:  34,6 kgfm a 4.900 rpm (e/g)

Câmbio: automático de 6 velocidades
Direção: elétrica

Tração: dianteira
Pneus: 225/50 R17

Freios: dianteira a disco ventilado e discos sólidos na traseira, 
com ABS, EBD e ESP

Dimensões: comprimento, 4.890 mm; largura, 1.850 mm, altura 
1.470 mm e entre-eixos, 2.770 mm

Peso: 1.629 kg
Volumes: porta-malas - 447 l; tanque de combustível: 65 l

Desempenho: 0 a 100 km/h: 6,6 s; velocidade máxima 210 
km/h

Consumo (Km/l) -  cidade - 9; estrada - 13
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avaliação

fosse assim
Audi A3 Sedan 1.4 TFSI

Ah! Se todo 1.4
Com apenas 122 cv, sedan de entrada da marca das quatro 
argolas entrelaçadas tem desempenho que justifica o nome 

Sem sensor de estacionamento, manobrar exige atenção

Quando foi lança-
do há cerca de 
um ano, o Audi 

A3 Sedan 1.4 TFSi tinha 
de provar que era digno 
de ostentar o símbolo das 
quatro argolas, uma vez 
que hoje representa alto 
desempenho e perfor-
mance. Conseguiu.

Já no teste drive de 
lançamento, o modelo 

mostrou bastante fôlego 
para um carro do tama-
nho que tem em relação 
ao pequeno propulsor. 
Afinal, não é qualquer ve-
ículo que atinge 200 km/h 
com facilidade, ainda 
mais com bloco de apenas 
1.4 litro.

Vida a bordo
Uma avaliação mais 

Destaque para tela escamoteável no centro do console

completa e longa do A3 
Sedan 1.4 mostrou que 
mesmo sendo simples de 
acabamento e sem muito 
requinte, é um carro pra-
zeroso de dirigir, pelas 
respostas rápidas de ace-
leração e direção, além 
da boa posição ao volante 
que passa total segurança 
na condução.

A versão avaliada era 
a topo de linha Attrac-
tion, que vem com alguns 
itens de série a mais do 
que a versão de entrada, 
como volante em cou-
ro, multifuncional e com 
shift-paddles, e o sistema 
multimídia com tela esca-
moteável de sete polega-
das, com rádio, CD/MP3 
Player e bluetooth. 

Esta versão ainda 
permite incluir opcionais 
(que não estavam dispo-

níveis no veículo testa-
do) como teto solar, GPS, 
bancos em couro, piloto 
automático e sensor de 
estacionamento. Destes, 
somente o sensor de esta-
cionamento fez falta, uma 
vez que a traseira alta di-
ficulta um pouco as ma-
nobras em marcha-à-ré. 
Poderia vir como item de 
série em todas as versões.

No quesito tecnologia, 
destaque para o freio de es-
tacionamento eletromecâ-
nico que funciona também 
como freio de emergência. 
Acionado por meio de um 
botão no console central, 
aplica força total de frena-
gem quando ativado com 
o veículo em movimento, 
uma vez que o programa 
entende que se trata de 
uma situação em que é 
prioridade parar o veículo.

Outro equipamento 
bem útil é  o sistema Start-
Stop, que desliga o motor  
sempre que a velocidade 
cai para zero.

Devido à crise, a Audi 
oferece o A3 Sedan com 
preço a partir de R$ 99.990 
(em maio do ano passado, 
quando foi lançado, era 
vendido por R$ 94.890, 
porém com dólar a R$ 

2,30, enquanto hoje o dó-
lar está R$ 3,20). Mesmo 
que não seja a versão At-
tractive, é uma tentação, 
por conta do status e pres-
tígio da marca.

E ainda que o com-
partilhe motor e câmbio 
com o Vokswagen Golf, 
que custa a partir de R$ 
81.300, chegar de Audi é 
sempre melhor.

O design é sóbrio e 
limpo como demais 
modelos da marca

Fotos: Alexandre Akashi

Modelo vem de série com bancos em tecido; porta-malas de 425 l; painel é completo

Ficha técnica
Audi A3 Sedan 1.4 TFSI
Motor: dianteiro, transversal, 4 cilindros, 1.4 TFSI
Cilindrada: 1.395 cm³
Potência: 122 cv a 5.000~6.000 rpm
Torque: 200 Nm a 1.400~4.000 rpm
Câmbio: S-Tronic 7 velocidades
Direção: elétrica
Tração: dianteira
Pneus: 205/55 R16
Freios: a disco ventilado na dianteira e solido na traseira, ABS 
com EBD e controle de tração ESP
Dimensões: comprimento, 4.456 mm; largura, 1.796 mm; altu-
ra, 1.416 mm; entre-eixos, 2.637 mm
Peso: 1.215 kg
Volumes: porta-malas 425 l; tanque de combustível: 50 l
Desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h em 9,4 s; velocidade 
máxima de 212 km/h

JFA
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O VW Gol 2014/15 na oficina; após troca é preciso codificar módulo; diagnóstico exigiu desmonte

consultor
Automotivo

custo-benefício

Volkswagen Gol 1.0 2014

queima ECU 
Partida auxiliar

Após ficar sem bateria, motorista erra ao 
fazer chupeta. Processo de diagnóstico 

para condenar módulo é trabalhoso e caro

Antigamente, ficar 
sem bateria era 
um inconveniente 

muito simples de resolver. 
Bastava fazer uma partida 
auxiliar (a famosa chupe-
ta) com uma outra bateria 
carregada e pronto. Um 
procedimento simples 
que qualquer pessoa que 
conseguisse distinguir um 
cabo vermelho de um pre-
to era capaz de realizar.

Nos carros atuais po-
rém, a história é diferente. 
Apesar de muitos espe-
cialistas afirmarem que o 
procedimento é seguro, 
desde que se tome alguns 
cuidados, não é todo mun-
do que está apto a realizar 
o serviço.

“O pior que pode acon-
tecer é queimar o módulo 
de gerenciamento eletrô-
nico do sistema de injeção 
(ECU) e imobilizar o carro 
de vez, até que se troque o 
componente”, comenta o 
consultor automotivo do 
Jornal Farol Alto e proprie-
tário da Mecânica De Cas-
tro, Marcos de Castro. 

Foi justamente isso que 
ocorreu com o carro desta 
avaliação, um Volkswa-
gen Gol City, 1.0 Flex, 
2014/2015, com apenas 
8.844 Km. Segundo tabela 
Fipe, o modelo tem preço 
médio de R$ 24.710, sen-
do que o zero Km sai por 
R$ 27.059. Trata-se de uma 

versão que é oferecida com 
mais frequência para clien-
tes corporativos, e por isso 
o preço é menor.

Na oficina
“O carro chegou no guin-
cho após o motorista ter 
feito uma chupeta e quan-
do fizemos o diagnósti-
co descobrimos que isso 
queimou a ECU”, afirma 
Marcos ao comentar que 
o processo para chegar a 
esta conclusão foi demo-
rado, uma vez que a quei-
ma de módulo não é algo 
frequente. 

“Para encontrar o de-
feito fizemos uma varre-
dura em todo sistema de 
ignição, pois não é simples 
condenar um módulo. Fo-
ram mais de 6 horas/ho-
mem de trabalho de diag-
nóstico até termos certeza 
que o dano era no módu-
lo”, explica Marcos.

Queimou por que?
Após criteriosa avaliação, 
os técnicos da De Castro 
chegaram à conclusão de 
que o módulo foi queima-
do por falha no procedi-
mento de partida auxiliar. 
“Provavelmente quem fez 
a chupeta inverteu os ca-
bos ao ligá-los nos pólos 
da bateria, e para isso não 
há sistema de proteção que 
aguente a descarga elétri-
ca”, explica Marcos. 

Fotos: Alexandre Akashi

Ficha técnica
Volkswagen Gol City 1.0 Flex
Motor: dianteiro, transversal, 
4 cilindros, 16V, flex (gasolina 
e etanol)
Cilindrada: 999cm³
Potência: 76/72 cv @ 5.250 
rpm (etanol/gasolina)
Torque: 10,6/9,7kgfm @ 3.850 
rpm (etanol/gasolina)
Câmbio: manual, 5 marchas
Direção: hidráulica
Tração: dianteira
Pneus: 175/70 R14
Freios: discos ventilados na 
dianteira 256x25mm e tambor 
na traseira 180x30mm
Dimensões: comprimento, 
4.895 mm; largura, 1.656 mm; 
altura 1.464 mm: entre-eixos, 
2.465 mm
Peso: 947 Kg
Volumes: tanque de combus-
tível: 55 l; porta-malas: 285 l
Desempenho: aceleração 
de 0 a 100 km/h: 12,9/13,4 s 
velocidade máxima: 165/163 
km/h
Consumo (Km/l): cidade - 
7,4/10,8; estrada - 9,5/14,1

“O projeto 
do Gol é 
antigo, fun-
cional e ain-
da agrada a 
muitos con-
sumidores, 
apesar do porta-malas pequeno 
e simplicidade de acabamento. 
É um carro de manutenção ba-
rata e fácil, e o que aconteceu 
com a unidade avaliada foi por 
imperícia da pessoa que reali-
zou o procedimento de partida 
auxiliar.”

Nota 8

Opinião do reparador

Atenção aos custos
O orçamento total do 

serviço de diagnóstico e 
substituição do módu-
lo desde veículo fica em 
torno de R$ 1.000 (peças 
e mão de obra). Porém, a 
troca do módulo exige um 
procedimento adicional, 
de habilitação, que em ve-
ículos novos (2014/2015) 
somente o equipamento 
de diagnose original, for-

necido pela montadora 
consegue realizar, e as 
concessionárias cobram 
R$ 600. Como é preciso 
levar o carro até a conces-
sionária, há ainda o custo 
do guincho, de R$ 200.

Como o cliente tinha 
guincho, decidiu levar o 
carro por conta própria, 
porém ao receber o orça-
mento da concessionária 

levou um susto, pois de 
acordo com a autorizada, 
era preciso substituir o 
módulo e mexer no pai-
nel, e portanto o custo 
seria de R$ 2.000. “Como 
solução trouxeram o carro 
de volta para a oficina e no 
dia seguinte levei o carro 
na concessionária, que co-
brou os R$ 600 originais”, 
comenta Marcos.

Marcos de Castro

Módulo de injeção queimou 
após sobrecarga

JFA
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Patrocínio Ouro Apoio institucionalPatrocínio Prata

Além das Festas Ju-
ninas, em junho 
se comemora o 

Mês da Conscientização 
pela Manutenção Preven-
tiva dos Automóveis. Este 
evento teve início em 2007, 
na cidade de São Paulo, 
por meio da lei munici-
pal 14.274. Porém, a atual 
administração da cidade 
desconhece ou ignora esta 
data, uma vez que não há 
referência alguma sobre o 
tema no site da Prefeitura.

O que poucos sabem, 
no entanto, é que segundo 
a lei, o Executivo deveria 
realizar diversas ativida-
des para conscientizar a 
população da importância 
da  manutenção preventi-
va veicular, e isso infeliz-
mente não está entre as 
prioridades do prefeito 
Fernando Haddad. 

Porém nem tudo está 
perdido, ainda. O grupo 
de oficinas que colaboram 
com o  Jornal Farol Alto 
realiza no próximo dia 
13, a terceira edição do 
Pit Stop dos Consultores 
Automotivos do Jornal 
Farol Alto,  com objetivo 
de avaliar gratuitamente 

Pit stop Farol alto

Solidariedade

Troque 2 Kg alimentos pelo check-up Mutirão ocorre no sábado, 13 de junho, 
com objetivo de ajudar a tornar o 

trânsito mais seguro e reduzir a poluição 
gerada por carros e motosdo seu veículo

Nos eventos anteriores, passaram pelo Pit Stop 93 carros e 
21 motocicletas, e o resultado revelou que ainda é preciso 

muito trabalho de conscientização com motoristas e 
motociclistas para a importância da manutenção preventiva

Fotos: Alexandre Akashi

o estado de conservação 
dos veículos que circulam 
pelas ruas de São Paulo.

O local escolhido é 
novamente o estacio-
namento do Telhanorte 

Aricanduva, na região da 
Vila Carrão, onde ocor-
reu o primeiro evento, 
em novembro do ano 
passado. A ideia é com-
parar os resultados para 

saber se houve evolução 
na conscientização dos 
motoristas sobre a im-
portância da manutenção 
preventiva automotiva.

Assim como nas edi-

ções anteriores, o 3º Pit 
Stop Farol Alto realizará 
um check-up completo no 
automóvel e motocicletas 
que comparecerem ao lo-
cal, com distribuição de 

brindes e sorteio de prê-
mios especiais, oferecidos 
pelos patrocinadores.

O horário de atendi-
mento é das 9h às 17h, e 
cada veículo que for revi-



Tecnologia em diagnóstico e manutenção automotiva

Nossas especialidades:
• Injeção Eletrônica
• Diagnóstico computadorizado
• Motor
• Câmbio
• Suspensão
• Freios

ASSISTÊNCIA AO CLIENTENO LOCAL

11.2977-1124 - 2283-5056
11.7753-4169 - ID: 100*46973
Rua Mariquinha Viana, 7000 

Mandaqui - São Paulo

Conheça nosso 
seguro socorro 
grátis para clientes 
cadastrados

Rua Serra de Botucatu, 2724 - Tatuapé - São Paulo - SP
11.2097-8440 l 11.3473-0225 l contato@torigoe.com.br

Empresa
certificada

Na Torigoe, a responsabilidade e 
a sustentabilidade são metas tão 
importantes quanto a qualidade 

de nossos serviços. 

O respeito pela saúde, 
segurança e uso racional dos 

recursos são princípios básicos 
do nosso negócio.

Pç.Albino Francisco de Figueiredo, 27
Vl.Fernandes - SP | 11.3892-8837

Serviços automotivos

acesse
www.cobeiocar.com.br

Reprogramação de módulos | injeção eletrônica | ABS | Airbag | câmbio automático

valtersomoto@hotmail.com | 11.2950-2012
rua Mariquinha Viana, 628 - Mandaqui - SP

acesse
www.cobeiocar.com.br

PEÇAS, ACESSÓRIOS E MECÂNICA
ESPECIALIZADA PARA MOTOS

Credenciada

God be praised
25 Anos de experiência e total dedicação

SOMOTO
VALTER/DIEGO

11.7718-7678
ID: 88*12065

Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2789, Tucuruvi - São Paulo

Tradição desde 1964

Oficina especializada em 
Eletrônica Embarcada
Autoelétrico
Mecânica
Diagnóstico
Inspeção Veicular

11.2203-1627 
11.2203-2411
eletricaluizinho@hotmail.com

R. Américo Brasiliense, 1.208
Chácara Sto.Antônio-SP

11.5588-1363
oficina@cobeiocar.com.br

Um novo conceito em serviços automotivos
Faça já sua adesão e desfrute de diversos benefícios

- mão-de-obra grátis
- check-up inicial de mais de 100 itens
- manutenções programadas
- registro de revisões

acesse
www.cobeiocar.com.br

Nossos serviços:
Troca de óleo de câmbio automático
Troca de embreagem robotizada 
(Dualogic e i-Motion)
Revisão geral, freio, suspensão e motor
Troca de correia dentada e Poly-V
Alinhamento e balanceamento

COBEIO CAR

R. Conselheiro Moreira de Barros, 625
Santana - SP - 11.2950-0990 | 2283-2370

 automecdecastro@gmail.com

Serviços automotivos

acesse
www.cobeiocar.com.br

Pioneirismo
Tradição

Confiança
Transparência

Credenciada

AUTOMECÂNICA
25 Anos de experiência e total dedicação

rua Baquiá, 520 - Carrão - SP | 11.2295-7662

acesse
www.cobeiocar.com.br

Credenciada

God be praised
25 Anos de experiência e total dedicação

Centro Técnico Automotivo
Mecânica geral | Suspensão | Injeção Eletrônica | Freios ABS | Airbag
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Serviço
3º Pit Stop Farol Alto
Data: 13 de junho
Horário: 9h às 17h
Local: Telhanorte Ari-
canduva (entrada pela 
rua Ajuru, próximo ao 
viaduto Engº Alberto 
Badra)
Entrada: 2 Kg de ali-
mentos não perecíveis  
(opcional)

Pit stop Farol alto

Assim como nas 
edições anteriores 
do Pit Stop Farol 

Alto, as motocicletas tam-
bém serão revisadas, pelo 
consultor 2 Rodas Valter 
Tartalho, da Somoto. Uma 
das novidade para esta 
edição será a presença de 
um técnico da Cobreq, 
que irá avaliar os sistemas 
de freios das motocicletas, 
juntamente com Tartalho. 

O check-list de moto-
cicleta conta com a veri-
ficação de oito itens entre 
os quais iluminação, buzi-
na, caixa de direção, óleo 
da suspensão, freios, ali-
nhamento calibragem de 
pneus e TWI, vazamentos 
no motor e relação.

Tartalho comenta que 
a manutenção preventiva 
da motocicleta é tão im-
portante quanto dos car-

ros, uma vez que os riscos 
ao rodar com a moto irre-
gular são maiores. “De-
pendendo do problema, 
é queda na certa”, afirma 
Tartalho ao comentar que 
espera atender cerca de 
40 motociclistas durante 
o evento. “É preciso que 
o pessoal se conscientize 
cada vez mais para a práti-
ca da manutenção preven-
tiva”, diz.

Cada carro revisado 
vale 1Kg de alimento

São verificados buzina, iluminação, caixa de direção, óleo da suspensão, freios, entre outros

Check-list de motos 
conta com 8 itens

Senhoras do Lar Simão Pedro foram as beneficiadas com a doação do evento anterior

Durante o evento, 
os Consultores 
Automotivos do 

Jornal Farol Alto promo-
vem uma ação social de 
solidariedade, com a do-
ação de 1 Kg de alimento 
para cada carro ou moto 
que realizar o check-up. 

Nos dois primeiros 
eventos, foram arrecada-
dos 220 kg de alimentos 
que foram doados para o 

Grupo Mãos Estendidas/
NAF, na zona Leste, e o 
Lar Abrigo de Senhoras 
Simão Pedro, na zona 
Norte. A ideia, segundo os 
consultores, é incentivar a 
revisão veicular por meio 
da filantropia. “O dono 
do carro ou moto só tem 
a ganhar com a manuten-
ção preventiva, e no caso 
do nosso evento, além de 
receber um relatório com-

pleto da atual situação do 
veículo, ainda faz uma 
boa ação com a doação de 
alimentos e produtos de 
higiene para pessoas ca-
rentes”, afirmam. 

Além disso, os con-
sultores convidam todos 
os motoristas e moto-
ciclistas a doar 2 Kg de 
alimentos não perecíveis 
(exceto sal e açúcar) em 
troca da revisão. 

sado, a organização doará 
1 Kg de alimento para o 
Grupo Mãos Estendidas/
NAF, na zona Leste, que 

presta assistência ao mo-
rador de rua. Os moto-
ristas podem ajudar tam-
bém, com a doação de 2 
Kg de alimentos, em troca 
do check-up.

Novidades
Tal como nas edições an-
teriores, os carros e mo-
tos serão avaliados por 
profissionais especiali-
zados, entre técnicos das 
indústrias de autopeças 
patrocinadoras do even-
to e os consultores técni-
cos do Jornal Farol Alto, 
proprietários das oficinas 

Centro de Diagnóstico 
Automotivo Torigoe, 
Souza Car Centro Técni-
co Automotivo e Ingelau-
to Serviços Automotivos, 
da zona Leste, Luizinho 
Reparações Automoti-

vas, Mecânica De Castro 
e Stilo Motores, da zona 
Norte, e Cobeio Car, da 
zona Sul, além da oficina 
de motocicletas Somoto, 
da zona Norte.

Nesta edição, porém, 

serão verificados mais 
itens, como pastilhas de 
freios, filtros de ar, bra-
ços e palhetas do pára-
brisas, regulagem dos 
faróis, estado do líquido 
de arrefecimento e varre-
dura eletrônica geral dos 
sistemas de injeção, ig-
nição e carroceria, além 
dos itens que já faziam 
parte do escopo, como 
emissões de gases, inte-
gridade do escapamento, 
pressão e conservação 
dos pneus, estado dos 
equipamentos de segu-
rança (estepe, macaco, 

extintor de incêndio, cin-
to de segurança), estado 
do fluido de freio, em-
breagem, bateria, coifas 
e coxins e teste computa-
dorizada dos amortece-
dores, além de uma ava-
liação feral da funilaria e 
pintura e veículo.

Todas essas verifica-
ções são possíveis graças 
ao patrocínio das empre-
sas Personal Car, Nakata, 
Sampel, Valeo, Cobreq e 
Tecfil, além do apoio ins-
titucional da Telhonorte e 
IQA - Instituto da Quali-
dade Automotiva.

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

Sou consciente. Faço revisões regularmente

JFA
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Ao longo de mais 
de uma década de 
parceria, a fabri-

cante de tintas Basf, deten-
tora da marca Glasurit, e a 
Batistinha Garage, uma das 
mais famosas oficinas de 
personalização automotiva 
do Brasil, realizaram diver-
sos projetos, e agora lançam 
uma nova paleta de cores, 
exclusivas, que poderá ser 
encontrada em qualquer 
distribuidor de tinta da 
marca, no mundo inteiro.

Ao todo são 10 tonali-
dades, que o customizador 

Batistinha desenvolveu e 
utilizou em diversos proje-
tos, como o Cinza Eleanor 
e o Laranja Sunset, utiliza-
do no lançamento do Che-
vrolet Vectra GT, no início 
do século. “Fizemos esta 
cor especialmente para o 
lançamento do carro, que 
ficou em exposição nas 
concessionárias da marca, 
e muitos clientes tentaram 
encomendar o carro nesta 
cor, mas na época a GM não 
conseguiu implementar a 
tonalidade na linha”, co-
menta Batistinha.

serviços

novas cores
Batistinha e Glasurit lançam

As cores foram criadas pelo customizador ao longo do anos e utilizadas em projetos especiais Tal como nos últimos 
seis anos, o Sindire-
pa-SP (Sindicato da 

Indústria de Reparação de 
Veículos e Acessórios do 
Estado de São Paulo) rea-
lizou a entrega do “Prêmio 
Sindirepa-SP – Melhores 
do Ano”, com a proposta 
de eleger as marcas prefe-
ridas das empresas asso-
ciadas ao sindicato, em 22 
segmentos: amortecedo-
res, baterias, bombas de 
combustível, catalisadores, 
componentes para motor, 
correias, embreagem, equi-
pamentos de diagnóstico 
de motores, ferramentas, 
filtros, juntas de motor, 
lâmpadas automotivas, 
molas, óleo lubrificante, 
pastilhas de freio, pneus, 
radiador, retentores, rola-
mentos, velas de ignição, 
tintas automotivas e com-
panhia de seguros.

De acordo com o Sindi-
repa-SP, a seleção das em-
presas vencedoras foi feita 
através de uma consulta a 

300 associados do sindica-
to, e levou em considera-
ção quesitos como marca, 
qualidade, resultado e 
assistência técnica de em-
presas que contribuíram 
com o desenvolvimento do 
segmento de reparação de 
veículos. Interessante notar 
que os vencedores deste 
ano são praticamente os 
mesmos do ano passado.

É interessante notar 
ainda o resultado da pes-
quisa e premiação na cate-
goria Molas. Tanto este ano 
quanto em 2014 o resulta-
do foi: Ouro para Fabrini, 
Prata para Cofap e Bronze 
para Nakata, que em 2014 
empatou com a Aliperti 
Molas. Parabéns a todas 
as marcas pelo bom traba-
lho de marketing, princi-
palmente para a Nakata, 
que mesmo não fabrican-
do nem comercializando 
molas ficou com o prêmio 
bronze em dois anos conse-
cutivos, ou seja, é reconhe-
cida pelo mercado como 

Representantes da indústria de autopeças premiados na categoria Ouro

fabricantes
Sindirepa-SP premia

Fornecedores de 22 tipos de 
componentes foram premiados em três 

categorias: ouro, prata e bronze

Ao todo são 10 tonalidades, todas 
à base d’água, desenvolvidas pelo 

customizador Batistinha

As demais tonalidades 
são Azul Rio Pearl, Mat 
Golden Sampa, Amarelo 
Sunrise, Purple Dream, Ap-
ple Passion, White Racing 
16, Green Light Metallic , e 
Azul Metal Anil.

As novas cores estão 
disponíveis somente na Li-
nha 90 Base Água, da Gla-
surit, que não utiliza sol-
vente, é mais ecológica e, 
de acordo com especialis-
tas, mais econômica apesar 
de ser 20% mais cara. “É 
uma tinta que rende mais 
e necessita menor núme-
ro de demãos”, comenta 
Emerson Muneratto, ge-
rente Comercial São Paulo 
de Repintura Automotiva 
da Glasurit. JFA

um importante fornecedor 
deste componente.

Destaques
A cerimônia de premia-
ção foi realizada no dia 19 
de maio, na sede da Fiesp, 
em São Paulo-SP.Além do 
bronze em molas, a Naka-
ta foi bronze em amorte-
cedores, principal produ-
to da marca.

Outro prêmio de des-
taque foi a Tecfil, que ob-
teve o prêmio Prata na 
categoria filtros. “Estamos 
muito felizes e só temos a 
agradecer aos reparadores 
por mais um ano estar en-
tre as melhores empresas 
do setor”, disse Simone 
Queiroz, supervisora de 
Marketing da Tecfil

Quem também obteve 
um bom resultado foi a 
Cobreq, que conquistou o 
prêmio Ouro na categoria 
pastilhas de freios. Repre-
sentada por Marcelo Otá-
vio de Sanches, diretor de 
Vendas e Aftermarket, e 
Luiz Carlos Fadiga, Super-
visor de Vendas, a TDM 
Friction, detentora da mar-
ca Cobreq, recebera o tro-
féu entregue pela diretoria 
do Sindirepa-SP.

Mustang com faixas em Mat Golden Sampa, Vectra GT Laranja Sunset e Kombi Apple Passion

JFA

Fotos: Divulgação

Divulgação
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AUTOCHECK–UP 
REPARAÇÃO 

AUTOMOTIVA
Av. Cerejeiras, 593 / 601

Vila Maria – SP 
(11) 2967-6611 / 2954-5103

contato@autocheckup.com.br
www.autocheckup.com.br

AUTO MECÂNICA 
SCOPINO

Rua Santa Eudoxia, 508
Casa Verde –  SP 

(11) 3955-2086 / 3857-2685
scopino@goe.etc.br

www.automecanicascopino.
com.br

FOXCAR 
OFICINA TÉCNICA

Rua Itiúba, 01
Vila Prudente–SP

(11) 2965-0632
foxcar@foxcar.com.br
www.foxcar.com.br

MEGA CAR CENTRO 
TÉCNICO AUTOMOTIVO

Av. Carlos Lacerda, 1.428
Campo Limpo–SP

(11) 5841-3213 / 3892-8713
megacar@megacar.etc.br

www.megacar.etc.br

PARDAL MOTORES 
AUTO TÉCNICA

Rua Araritaguaba, 241
Vila Maria-SP 

(11) 2631-7421 / 2955-0093
pardal_motores@outlook.com
www.facebook.com/Pardal-

Motores

PEGHASUS 
POWERED MOTORS

Rua Dr. Paulo Meirelles, 120
Lauzane Paulista-SP

(11) 2231-1929 / 2231-4024
contato@peghasus.com.br

www.peghasus.com.br

SERV CAR 
AUTO MECÂNICA

Av. Hercílio Wustemberg, 
1700

Embú das Artes-SP
(11) 4704-6417 / 4704-6327

servcar@servcar.etc.br
www.servcar.etc.br

TAKUSHI  SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS

Rua Irmã Emerenciana, 963
Vila Nilo-SP 

(11) 2308-7235 / 2308-7234
jorgeifuku@gmail.com

TECNICAR REPAROS 
AUTOMOTIVOS

Rua Padre Adelino, 1059
Belenzinho-SP
(11) 2605-5171

arnaldo@tecnicarreparos.
com.br

www.tecnicarreparos.com.br

VERA LUCIA 
CENTRO AUTOMOTIVO

Rua Faustolo, 974
Lapa - SP

(11) 3862-7206 / 3862-8808
mecveralucia@uol.com.br

Atualmente os auto-
móveis possuem 
motores com alto 

desempenho, proporcio-
nando velocidade cada 
vez maior em menor espa-
ço de tempo. Porém como 
se sabe, há energia na ace-
leração, e o que acelera 
também deve parar. E a 
tecnologia, estudos e evo-
lução estão presentes nos 
veículos também para fa-
zê-lo parar, o que é tão ou 
mais importante que fazer 
o veículo se movimentar.

A idéia de se contro-
lar eletronicamente a fre-
nagem dos veículos teve 
aplicação inicial na Fór-
mula 1, e hoje é possível 
“montar” até um veículo 
popular com 
este acessó-
rio de segu-
rança, sendo 
i n c l u s i v e 
Lei no Bra-
sil que torna 
obrigatória a 
utilização de 
Freios ABS a 
partir dos modelos 2014, 
pois infelizmente os com-
pradores de autos novos 
preferem investir em um 

jogo de rodas da moda, ou 
um sistema de som com 
MP3 ou um moderno sis-
tema Multimídia a ter seu 
veículo seguro com um 
sistema de freio que lhe 
proporcione melhor diri-
gibilidade em determina-
das circunstâncias.

E o ABS funciona no 
asfalto, na lama, na pista 
molhada ou no paralele-
pípedo, e mesmo em situ-
ações combinadas, como 
as rodas do lado esquerdo 
no asfalto molhado, e as do 
lado direito no acostamen-
to com lama, isto mesmo, 
em situações críticas de 
sair da pista e ficar com 
duas rodas fora do asfalto 
ainda é possível frear o ve-

ículo com segurança, a mo-
dulação e distribuição da 
pressão hidráulica do ABS 
proporcionará um frena-

gem segura 
neste caso.

Objetivo
O ABS – si-
gla de Anti-
lock Brake 
System – Sis-
tema Anti-
bloqueio de 
Freios tem 
por objetivo 

otimizar a 
distância de 
f r e n a g e m 
não per-
mitindo o 
travamento 
e desliza-
mento das 
rodas, au-
m e n t a n d o 
assim a se-
gurança, a 
estabilidade 
e a dirigi-
b i l i d a d e 
do veículo, 
pr inc ipa l -
mente em 
s i t u a ç õ e s 
críticas de frenagem.

O sistema ABS conse-
gue eliminar condições de 

deslizamen-
to através 
de diversos 
s e n s o r e s 
instalados 
no veículo, 
uma unida-
de hidráuli-
ca na distri-
buição dos 

dutos de fluído de freio, e 
uma ECU  - Unidade de 
Controle Eletrônico.

Instalação
Comparando o sistema 
de freio de um veículo 
com ou sem ABS vemos 
que são poucas as dife-
renças ou adequações ne-
cessárias para se ter um 
benefício muito grande 
na segurança.

O sistema em si é caro, 
já que é necessário um sen-
sor de velocidade em cada 

roda, a unidade hidráulica 
e eletrônica (em muitos 
sistemas estão acopladas) 
e o chicote elétrico. A tu-
bulação hidráulica, com 
canos, flexíveis, pinças, ci-
lindros de rodas são seme-
lhantes em veículos com 
ou sem ABS. Temos em 
raras aplicações o sistema 
ABS em veículos com freio 
a tambor no eixo traseiro.

Todo este controle ocor-
re em milésimos de segun-
do e o projeto do freio ABS 
é específico de modelo para 
modelo, sempre comple-
mentando o freio básico do 
veículo, que continua exis-
tindo e que na maior parte 
do tempo está atuando, 
aliás, o sistema eletrônico e 
hidráulico do ABS só entra 
em pleno funcionamento 
quando ocorre diferença de 
velocidade acentuada entre 
as rodas, que pode aconte-
cer em situações críticas de 
frenagem.

Freio ABS

Desenvolvido nas pistas, teve aplicação inicial na Fórmula 1, e atualmente é item 
obrigatório; salva vidas pois evita o travamento das rodas em frenagens bruscas

Saiba como funciona
Oficinas Amigos Farol Alto

Pedro Luiz Scopino, responsável técnico 
da Auto Mecânica Scopino, professor, 
palestrante e diretor do Sindirepa-SP 
www.automecanicascopino.com.br

Asfalto seco

19%
Asfalto molhado

21%
é o quanto aumenta a distância de frenagem 

de um veículo a 80 km/h sem ABS

Unidade hidráulica do sistema ABS JFA

Fotos: Pedro Scopino
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Estradeira de pri-
meira qualidade, a 
BMW K1200 LT é 

uma dessas motocicletas 
que o proprietário só troca 
por outra mais nova. Com 
motor quatro-clindros de 
1.2 litro (1.171 cc), desen-
volve 116 cv a 8.000 rpm e 
torque máximo de 120 Nm 
a 5.250 rpm, pesa 353,5 kg, 
e faz 23.3 km/l, em média.

Feita para longas dis-
tâncias, conta com diver-
sos itens de série interes-

santes, como rádio com 
CD Player e controle de 
áudio inclusive no banco 
traseiro, tomada de aque-
cimento de roupa, isquei-
ro, para-brisa com regu-
lagem de altura, piloto 
automático, trava elétrica 
e manoplas aquecidas. Por 
ser pesada, conta também 
com marcha à ré, freios 
ABS e cavalete com acio-
namento elétrico.

Na oficina

Os Consultores 2 Rodas 
do Jornal Farol Alto, Val-
ter Tartalho e o filho Die-
go, da oficina Somoto, na 
zona Norte de São Paulo, 
são responsáveis pela ma-
nutenção de uma K 1200 
LT 2004 há anos, de um 
cliente que a utiliza para 
longas jornadas. “A últi-
ma foi no início do ano, em 
que ele percorreu 14.000 
Km, com destino à Patagô-
nia e Cordilheira dos An-
des”, comenta Valter.

Atualmente, a moto 
está com 76.650 Km ro-
dados, e estava na oficina 
para trocar o rolamento e 
retentor da roda traseira, 
que sofreu desgaste e pre-
cisou ser substituído. Se-
gundo Valter, somente as 
peças substituídas custam 
cerca de R$ 1.000. “Além 
disso, o conserto ainda 
necessitou de mais R$ 100 
de óleo e R$ 400 de mão de 
obra”, diz. 

Valter revela que esta 

é uma moto que dificil-
mente dá problemas, mas 
é preciso ficar atento e não 
descuidar da manutenção 
preventiva, pois tudo nela 
é caro. “Uma simples troca 
de óleo, filtros, pastilhas 
de freios e reapertos, que 
devem ser feitos uma vez 
por ano ou a cada 5.000 
Km, custa entre R$ 800 e 
R$ 1.000”, comenta Valter.

Avaliada em R$ 40.710 
de acordo com a tabela 
Fipe, a BMW K1200 LT 

tem seguro alto também, 
em torno de R$ 3.500, se-
gundo Valter, e apresenta 
algumas dificuldades de 
manutenção além do alto 
custo. “Como ela é toda 
carenada, dá bastante 
trabalho mexer nela, mas 
não há muitos segredos”, 
afirma Diego ao comentar 
que para tirar a roda tra-
seira é bastante simples. 
“Basta soltar o para-lama 
traseiro e cinco parafu-
sos”, diz.

Valter e Diego Tartalho são responsáveis pela manutenção de uma K1200 há anos

Fotos: Alexandre Akashi

e oficina
Boa de estrada 

BMW K1200 LT

Com custo de manutenção elevado, 
preventiva deve ser priorizada sempre, 

para evitar surpresas desagradáveis

O rolamento foi substituído por ter sofrido desgaste

Painel é muito similar ao de um automóvel Modelo conta com tomada de aquecimento de roupa, chave de marcha à ré e manopla aquecidaRádio CD Player é item de série
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Maio amarelo

A Associação Na-
cional dos Fa-
bricantes e Ata-

cadistas de Motopeças 
reconhece a importância 
de ações preventivas para 
garantir a segurança de 
condutores e pedestres 
no trânsito das cidades e 
apoia o Movimento Maio 
Amarelo, ação coordena-
da entre Poder Público 
e a sociedade civil para 
colocar na pauta das dis-
cussões o tema acidentes 
de trânsito. 

Mais do que chamar 
a atenção da sociedade 
sobre os altos índices de 
mortes, feridos e sequela-
dos permanentes no trân-
sito, o objetivo é mobilizar 
órgãos do governo, em-
presas, entidades de clas-
se, associações, federações 
e sociedade civil organiza-
da para discutir o assun-
to, engajar-se em ações e 
propagar o conhecimento, 
abordando toda a ampli-
tude que o tema exige.

No caso dos condu-
tores de motocicletas, 
segurança é um assun-
to sempre em pauta. De 
acordo com o Ministério 
da Saúde, o número de in-
ternações após acidentes 
com motos cresceu 115% 
nos últimos anos. “Toda 
e qualquer ação que vise a 
estancar essa escalada no 
número de vítimas terá o 
apoio da Anfamoto. Nos-
so objetivo é garantir a 
segurança dos motociclis-
tas, investindo sempre na 
inovação de equipamen-
tos de segurança e em 
veículos mais seguros”, 
afirma Orlando Leone, 
presidente da associação. 

Como surgiu 
Em 2011, Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
lançou a Década de Ação 
pela Segurança no Trân-
sito e requisitou aos pa-
íses membros uma força 
tarefa a fim de convergir 
esforços para reduzir o 
número de vítimas com 
acidentes de trânsito, pro-
movendo debate e ações 

de saúde, educa-
ção e segurança 
nos transportes. 

O Movimen-
to Maio Ama-
relo foi lançado 
em 2014, com a 
mesma proposta 
de outros movi-
mentos, como o 
“Outubro Rosa” 

e “Novembro Azul”, os 
quais, respectivamente, 
tratam dos temas câncer 
de mama e próstata.

Desde então, o mo-
vimento vem ganhando 
adeptos. Foram mais de 
700 mil visualizações em 

postagens, cerca de 80 mil 
visitas no site do Movi-
mento (www.maioamare-
lo.com); e 21 mil seguido-
res no Facebook, número 
que não para de crescer. 
Além disso, mais de um 
milhão de pessoas assisti-

ram ao filme publicitário 
do Movimento, nas redes 
de cinema Kinoplex e 80 
milhões de veículos de 
mídia exterior (Elemídia) 
também exibiram o mes-
mo filme.

Todos podem partici-

par. Basta baixar o manu-
al Maio Amarelo no site 
do movimento e aderir à 
campanha.  Segurança é 
um assunto de interesse 
de todos nós.

Saiba mais: http://
maioamarelo.com/

Criada em 2014, a 
campanha tem o objetivo 

de conscientizar 
sobre ações de segurança 

no trânsito

Segurança no trânsito

Anfamoto apoia 

movimento

JFA

Motocheck-up acontece em Teresina 
Por Marcel Mano, 
do chassisblog.com

Orlando Cesar Leone, 
presidente Anfamoto

A Abraciclo, Asso-
ciação Brasileira dos 
Fabricantes de Moto-
cicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e 
Similares, também apoia 
o “Maio 
A m a r e -
lo”, uma 
vez que, 
segundo a 
entidade, 
os temas 
abordados 
pelo movi-
mento es-
tão em si-
nergia com 
a pauta da 
Abraciclo.

Junto à 
formaliza-
ção desse 
apoio, a 
Abraciclo 
a n u n c i a 
ainda a realização entre 
os dias 5 e 7 de agosto, 
do MotoCheck-Up na 
cidade de Teresina, no 
Piauí, localidade que 
registra hoje um alto ín-
dice de acidentes e irre-

gularidades quanto ao 
uso de veículos de duas 
rodas, como a não utili-
zação de equipamentos 
de segurança e até a fal-
ta do porte da carteira 

de habilitação. 
O evento, que é o 

maior programa gra-
tuito de conscientiza-
ção para motociclistas, 
vai disponibilizar aos 
piauienses não apenas 

dicas de conscientiza-
ção, mas também uma 
avaliação das motoci-
cletas que passarem 
pelo local, com o exame 
gratuito das condições 

mecânicas de 21 itens 
da moto. A intenção 
é mostrar, na prática, 
como deve ser a pilota-
gem defensiva e o uso 
correto dos freios. Para 
completar, acontece 

ainda a distribuição de 
brindes aos participan-
tes e a entrega de vales, 
que possibilitam a troca 
completa de óleo. 

Paralelamente a essa 
ação, tam-
bém em 
Teresina, a 
Abraciclo 
vai promo-
ver mini 
p a l e s t r a s 
sobre Se-
gurança no 
T r â n s i t o 
em escola 
p ú b l i c a s 
da cidade.

O Mo-
t o C h e c k -
Up já foi re-
alizado nos 
Estados de 
São Paulo 
( c a p i t a l , 

Santos e região do ABC), 
Pernambuco (Recife), 
Amazonas (Manaus) e no 
Distrito Federal (Brasília), 
contando sempre com o 
apoio de órgãos governa-
mentais e institutos.

O evento será realizado de 5 a 7 de agosto, com verificação de 21 itens da motocicleta

Fotos: divulgação
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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
Topic  
2012/2013
2.000 km
GNV, dh, vv
R$ 49.000,00
Magali
11-94775.7230

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


