
página 01 de 02

Acesse o Aqua News na Internet:  www.aqualub.com.br

OUTUBRO/2015MARÇO/2020

link:   https://www.youtube.com/watch?v=B9OW7FTP50A

Dos dias 10 a 13 de Fevereiro aconteceu em Piracicaba o CoplaCampo 2020 e nós da Aquarius estivemos 
presentes com nossos produtos da Michelin e da BF Goodrich.

Demos apoio a cooperativa no sentido comercial e técnico, atendendo ao público e ofertando a cada cliente o 
pneu mais adequado, atendendo sua necessidade para cada tipo de pista e carga.

Nesta edição foram mais de 75 expositores e mais de 4 mil pessoas conhecendo a feira, assim evidenciando 
nossa parceria com a cooperativa e melhorando nosso contato.
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PEQUENOS CUIDADOS COM O CARRO

Férias Aniversariantes do Mês

¤ 05/03 - José Luiz (diretor)

¤ 07/03 - Caique (informações)

¤ 12/03 - Rodrigo (informações)

¤ Nilton (vendedor)

¤ Melissa (telemarketing)

¤ Josiana (rh)
¤ 17/03 - Valdomiro (logística)¤ Marcia (administrativo)

¤ Caique (informações)

¤ 27/03 - Guerreiro (vendedor)

¤ 31/03 - Yuri (vendedor)

¤ Talles (logistica)

ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  sem acidentes. 146 dias
Último acidente ocorrido foi em 04/10/2019. 

(sem vítimas)

Nosso recorde é de 480 dias.

- Não esterce o volante com o carro parado
O esforço realizado para virar a direção com o veículo parado só prejudica o 
sistema. Ao entrar ou sair de uma vaga de estacionamento, faça o carro se mover 
primeiro (só um pouco já basta).

- Não acelere antes de desligar o motor
Quando fazemos isso, deixamos um pouco de combustível não queimado no 
catalisador. Com o tempo, o líquido acumulado corrói o interior da peça e provoca 
maior consumo de combustível.

- Pare totalmente antes de engatar a ré
A pressa em manobrar resulta em embreagens de transmissão desgastadas e 
aquele barulho estranho na caixa de câmbio. Quando o carro estiver parado, 
engate a ré.

- Não deixe a mão apoiada no câmbio
O peso constante sobre o câmbio causa o desgaste prematuro do sistema de 
embreagens.

- Não saia em segunda marcha
Sair em segunda marcha força demais a embreagem.

- Não passe com uma roda de cada vez em lombadas
A melhor maneira de enfrentar uma valeta ou um quebra-molas é passar ao 
mesmo tempo com as duas rodas de cada eixo. Senão, a carroceria sofre uma 
torção desnecessária, o que pode causar até trincas no chassi.

- Não dirija com o pé pousado no pedal de embreagem
Pode causar desgaste prematuro da embreagem.

- Não deixe o nível de combustível abaixo da reserva
Deixar o nível de combustível chegar à reserva aumenta a probabilidade de que 
sujeiras do fundo do tanque possam obstruir filtros, passagens do carburador e 
bico injetor, além de poder queimar a bomba de gasolina elétrica (em veículos 
com injeção eletrônica).

- Não estacione com o pneu pressionado contra o meio-fio
Estacionar com o pneu pressionado contra o meio-fio (guia) da calçada cria 
deformações no pneu, desalinhamento da suspensão e eventual desgaste da 
caixa de direção.

Alguns hábitos devem ser evitados quando estamos ao volante. Além de perigosos, provocam desgaste prematuro 
das peças do veículo e podem acarretar, no futuro, problemas mais sérios no carro.

- Não utilize a marcha em ponto morto ao frear
Frear com a marcha em ponto morto ou a embreagem acionada provoca 
desgaste mais rápido das pastilhas e do disco do freio.

- Não esqueça de manter os pneus calibrados
Deixar os pneus com calibragem abaixo ou acima da especificada leva ao 
desgaste dos pneus e aumento do consumo de combustível.

- Mantenha a velocidade constante
Nada de frear e acelerar o tempo todo, dirija com calma e de forma estável.

- Livre-se do excesso de peso
Muita gente faz do porta-malas um depósito, acumulando uma quantidade 
enorme de objetos. Isso aumenta o peso e o carro acaba consumindo mais.

- Suba as marchas assim que possível
O momento ideal de trocar a marcha é quando a rotação do motor estiver entre 
2.000 RPM e 2.500 RPM. O indicado é que quando o carro estiver a 50 km/h, 
você já esteja na quinta marcha.

- Desligue o motor quando for ficar muito tempo parado
Se for ficar com o carro parado por mais de um minuto, desligue-o. A quantidade 
de combustível consumido para acionar o motor é menor do que para manter o 
carro parado por esse tempo.

- Desacelere lentamente
Quando você tiver que desacelerar ou parar seu carro, o faça de forma gradual, 
deixando o carro engrenado.

- Mantenha seu carro sempre regulado
Faça todas as revisões que a concessionária indicar e regule seu veículo sempre 
que necessário. Isso evita gastos maiores do futuro e consumo desnecessário 
de combustível.

Fonte: Algumas informações contidas neste link foram retiradas da Cartilha de 
Manutenção Veicular - Projeto Revisão Geral, DNIT-MG.
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