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cUIDADOS Preventiva, preditiva ou corretiva: fato é que não se pode ignorar cuidados com o carro

prática

Manutenção automotiva:
conheça diferentes tipos

Rodovias
paulistas
contra o
coronavírus
Da Redação. As concessio-

nárias rodoviárias que operam as principais rodovias
paulistas estão tomando algumas medidas preventivas
contra a Covid-19. A precaução impacta tanto a parte de higienização dos ambientes de trabalho quanto
a rotina dos funcionários,
inclusive dos que fazem
atendimento aos usuários
das rodovias.
Em todas as edificações, a
limpeza coletiva foi reforçada. A orientação é manter os ambientes e viaturas
ventilados.
Nos locais em que os funcionários têm contato com os
usuários, está sendo ampliada a aquisição de materiais
descartáveis para o atendimento como máscaras, luvas
e desinfetantes, o mesmo
nas áreas onde há manuseio
de dinheiro.

Seu carro
está em dia?

Divulgação

Estrutura. Especificamen-

Procedimentos garantem a vida útil do veículo e a segurança dos passageiros; nos
casos das manutenções preventivas e preditiva, elas reduzem ‘dores de cabeça’ futuras
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

Quem nunca passou por um
“perrengue” com o carro que
atire a primeira pedra. Fato é
que muitos motoristas esquecem de realizar a manutenção
veicular, tão importante não
só para a segurança do condutor e passageiros, mas para
aumentar a vida útil do carro.
Mas você sabia que há três
tipos de manutenção? A equipe da Cesvi Brasil, empresa
Centro de Experimentação e
Segurança Viária, explica.

HÁ TRÊS TIPOS DE MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Deve ser realizada seguindo
os prazos de revisão
indicados pelas montadoras
no manual do carro. “A
manutenção periódica é
fundamental para garantir
a segurança, a performance
e a conservação do carro”,
afirmou em nota Emerson
Feliciano, gerente sênior de
Pesquisa e Desenvolvimento
do CESVI Brasil.

MANUTENÇÃO PREDITIVA
Podendo ser realizada
durante a preventiva, é
indicada para analisar
diferentes itens e
componentes do veículo,
com o objetivo de identificar
peças que estão no fim de
sua vida útil ou sofreram
gastos excessivos. “Neste
caso, fica mais fácil encontrar,
por exemplo, fissuras,
vazamentos, rachaduras em
diversos locais do veículo”,
ressaltou o especialista.

MANUTENÇÃO CORRETIVA
Nesse momento, há apenas
a opção de reparação parcial
ou troca da peça danificada.
“Diante da necessidade de
uma reparação emergencial
e da possibilidade de
extensão de avarias para
outros componentes, a
manutenção corretiva
encarece os custos e estende
o tempo do carro na oficina,
causando dor de cabeça ao
motorista”, disse Feliciano.

te nos veículos que fazem
atendimento médico, será
feita uma imediata desinfecção em casos de suspeita
de contaminação e todo o
material utilizado será imediatamente descartado. Já
nos Centros de Controle de
Operações, a partir de onde
as rodovias são monitoradas, o acesso fica restrito
aos funcionários.
Ao longo da malha estadual,
por meio de painéis eletrônicos, usuários das rodovias
paulistas estão sendo alertados quanto a prevenção ao
coronavírus. As mensagens
são: “Previna-se contra o
Coronavírus”, “Evite aglomerações”, “Coronavírus: informe-se pelos canais oficiais
do Governo de SP”, “Coronavírus: higiene é prevenção” e
“Lave bem as mãos”.

Curvas italianas Fiat 500 Lego Creator, de 960 peças, e expande as fronteiras do universo automobilístico

Marcas Fiat e Lego lançam
miniatura do icônico Fiat 500F
DA REDAÇÃO.A Fiat expan-

de o legado do 500 e acaba
de lançar em parceria com
a Lego uma miniatura do
icônico Fiat 500F. O intuito da marca é ampliar a sua
visibilidade, expandindo as
fronteiras do universo automobilístico.
A apresentação oficial do
novo Fiat 500 Lego Creator
Expert aconteceu no Spazio
MRF, Turim, onde foi ex-

posto um modelo em escala
real. A obra, construída com
189.032 peças, exigiu 830 horas de trabalho.
“Ao longo de sua história, o
Fiat 500 conquistou um lugar
no imaginário coletivo, tornando-se um ícone internacional”, comentou em nota
Cristiano Fiorio, responsável
de Brand Marketing Communication da FCA.
O modelo inspirado no lendá-

rio Fiat 500F, lançado no fim
dos anos 1960 e imortalizado
em cena do filme La Dolce
Vita, de Federico Fellini, tem
960 peças, que incluem teto
conversível, porta-malas e até
uma réplica do motor.
O kit completo ainda vem
com cavalete dobrável, paleta
de cores e uma pintura do carro em frente ao Coliseu.
Já está à venda no site da
Lego (www.lego.com).n

Diversão. Italianidade presente em cada curva
do veículo também foi reforçada na miniatura
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