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"Os Eleitos"
Michelin consolida a 2ª posição
Desde 2012 a Michelin cresce a cada ano. A diferença para a 1ª posição, que era de
16 pontos em 2012, hoje é de apenas 3.
"Os Eleitos" é uma pesquisa realizada em parceria com o instituto TNS Brasil e se baseia em
um sistema de média ponderada entre o que o dono espera do seu pneu e o quanto sua expectativa
é correspondida, em diversos quesitos definidos através de uma pesquisa qualitativa prévia.
A francesa Michelin tem subido consistentemente: partiu de 17% em 2012, seguidos por
19%, 22% no ano passado e atualmente conquistou 24% dos eleitores. A marca italiana Pirelli
começou com 33%, caiu para 30%, desceu depois para 28% e cravou agora 27%.
Olha que orgulho! Alinhado com o resultado que temos visto em nossas pesquisas,
já somos a 2ª marca do mercado, eleita pelos leitores da Revista Quatro Rodas.
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Dicas - SPPA

‘‘CUIDADOS COM O VEÍCULO INCLUEM ATENÇÃO ÀS
MULTAS DE TRÂNSITO’’
Infrações leves – 3 pontos:

Infrações graves – 5 pontos:

Conduzir o veículo sem portar os documentos necessários.

Não usar cinto de segurança ou permitir que o passageiro não o use.

Usar buzina prolongada e sucessivamente entre 22h e 6h.

Não sinalizar mudança de direção ou de faixa.

Transitar por faixa da direita reservada a outro tipo de veículo, exceto para Deixar de guardar distância segura, lateral ou frontal, de outro veículo.
acesso a imóveis ou conversões à direita.
Ultrapassar pelo acostamento.
Estacionar afastado mais de 50 centímetros da calçada
Dirigir com farol desregulado, atrapalhando outros motoristas.
.
Conduzir veículo sem equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo
Infrações médias – 4 pontos:
CONTRAN ou com equipamento defeituoso.
Portar no veículo placas de identificação diferentes das especificadas pelo Deixar de providenciar a baixa do registro de veículo irrecuperável ou
Cotran.
desmontado.
Parar sobre a faixa de pedestre durante a mudança de semáforo.
Dirigir usando fones de ouvido ou falando ao celular.

Infrações gravíssimas – 7 pontos:

Dirigir com apenas uma mão.

Dirigir sem possuir CNH ou Permissão.

Dirigir com o braço para fora da janela.

Dirigir com carteira vencida há mais de 30 dias.

Atirar lixo em via pública pela janela do carro.

Dirigir com carteira suspensa.

Deixar de fazer o registro de transferência do veículo no prazo de 30 dias.
Estacionar o veículo a menos de 5 metros de uma esquina.

Conduzir o veículo com placas ilegíveis, sem qualquer uma das placas
de identificação ou sem licenciamento.

Estacionar em locais e horários proibidos, indicados por sinalização.

Avançar sinal vermelho.

Estacionar na contramão.

Dirigir sob efeito de álcool ou outro entorpecente.

Estacionar em porta de garagem, sobre hidrante, tampa de registro de Não prestar socorro à vitima em casos de acidente.
água e de galeria subterrânea ou impedir movimentação de outro veículo. Levar crianças menores de 10 anos no banco da frente.
Dirigir veículo com lotação excedente ou excesso de peso.

Dirigir com velocidade acima de 50% do máximo permitido.

Transitar por calçadas ou ciclovias.

Ultrapassar em faixa contínua ou na contramão.

Fazer transporte remunerado de pessoas ou de bens, quando o veículo Dirigir ou transportar em moto passageiro sem capacete ou vestimenta
não for licenciado para este fim.
adequada.
Passar propositalmente com o veículo sobre poça d’água para molhar Transportar criança menor de 7 anos em moto, fazer malabarismos ou
pedestres ou outros veículos.
trafegar em moto com faróis apagados.
Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, exceto em situações de
emergência.
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F U N C I O N Á R I O S
ATENÇÃO

¤ Gisele

Estamos trabalhando há 23 dias sem acidentes.
Nosso recorde é de 245 dias. Último acidente ocorrido foi
em 07/10/2015. (sem vítimas).
A venda de papelão e pallets renderam
no mês R$ 150,00.

Aniversariantes do Mês
¤ 04/11 - Sergio (tlmk)
¤ 06/11 - Brandão
¤ 06/11 - Faria
¤ 23/11 - Thalles
¤ 26/11 - Adriano
¤ 28/11 - Sandro
¤ 30/11 - Ademilton
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