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Bárbara
Rodrigues
a primeira chefe de equipe da Stock Car
lançamentos
honda 2022
Com charme
e ousadia,
elas ocupam
posições de
comando

audi a5, luxo e
Esportividade
para família

dudu trindade
campeão da
primeira prova
da temporada
gt sprint race

babi rodrigues

por claudio barreto

O

comando das pistas de corrida da Stock Car
é uma área dominada pelos homens, quer
dizer, era, em 2021 a história começou a
mudar com a entrada da primeira chefe de equipe da
principal categoria automobilística da América Latina,
Bárbara Rodrigues ou simplesmente Babi, à frente
da esquadra Hot Car New Generation, equipe que
participa da competição Stock Car há 20 anos.

Babi conheceu o automobilismo em 2001, ainda na
escola, com apenas 11 anos de idade, escutando os
roncos dos motores e observando como funcionava
a movimentação dos boxes da equipe estreante da
Stock Car, ao lado do seu pai, Amadeu Rodrigues,
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Foto: Vanderley Soares

A primeira mulher a
comandar uma equipe
na Stock Car
Babi, ao lado do pai, Amadeu Rodrigues

fundador da Hot Car, uma das mais tradicionais
equipes do automobilismo brasileiro, que em 2020
comemorou 40 anos de atuação no automobilismo
nacional e 20 anos como equipe da Stock Car. “Por
sempre estar ao lado do meu pai, fui aprendendo
tudo a respeito do que acontecia no universo
automobilístico”, diz Babi.
Em 2018, a convite do Amadeu, Babi assumiu a parte
administrativa da equipe Hot Car para dar suporte
a empresa, e a cada dia foi se envolvendo cada vez
mais com o esporte, atuando como “braço direito”
do pai. “Eu tentei virar piloto, lá no começo. Mas fiz
veterinária e trabalhei na área, até meu pai descobrir

babi rodrigues

foto: Luís França

um câncer e entrei para a equipe na parte de
logística”, relata a filha. Após completar sua tarefa na
equipe, retomou sua profissão de veterinária em uma
fazenda no interior de São Paulo.
No final da temporada da Stock Car de 2020, o
empresário Amadeu Rodrigues faleceu após um
trágico acidente de carro, onde Babi assumiu o legado
do pai, deixando sua profissão de médica veterinária
para se dedicar integralmente ao automobilismo. “E
tudo deu certo! Eu me encontrei em um lugar no qual
sempre estive e creio que tenha sido preparada para
isso, mesmo sem perceber. Sei que onde meu pai
estiver, está feliz por ter dado continuidade no seu
sonho”, comenta a chefe de equipe.
A equipe Hot Car Competições iniciou em 2021 uma
nova geração, com Babi recebendo o título da Stock
Car como a primeira mulher chefe de equipe, que
passou a ser chamada de Hot Car New Generation.
“Eu me vi retornando ao mundo do automobilismo, à
equipe, retomando contatos e preservando o legado
de meu pai. E tudo deu muito certo! Os pilotos
ficaram satisfeitos, eu fiquei satisfeita, e cá estamos
nós com dois carros na categoria principal da Stock
Car e outros três na Stock Light”, relata a chefe.
No final da temporada 2021 a equipe colecionou
bons momentos ao longo da temporada que foi
muito desafiador, e com maestria deu continuidade a
um legado tão forte na principal categoria do país sob
o comando de Babi. Como também, a Hot Car conta
com uma engenheira, uma assessora de imprensa,
a irmã e a mãe de Babi no dia a dia do escritório da
3
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empresa. “Por tudo o que passamos desde o ano
passado, com toda a reestruturação, o sentimento
de finalizar a temporada foi de dever realizado,
de alívio, e posso dizer que me sinto um pouco
campeã neste ano também. Mas o melhor mesmo
é que em 2022 tem muito mais”, comemora a
chefe de equipe.
A equipe Hot Car Competições em 2022 disputa
a 22ª temporada de sua história na Stock Car Pro
Series, e pelo segundo ano sob a chefia de Babi
Rodrigues, que vem perseguindo bons resultados
e conseguiu manter todo o time para a temporada
de 2022. Além da dedicação e investindo na saúde
e bem-estar de todos os funcionários, Bárbara
está apostando em novas tecnologias, dando
autonomia para a equipe de engenharia procurar
novas opções para os carros.

PRÓXIMAS ETAPAS DA STOCK CAR PRO SERIES 2022

10 abril

Rio de Janeiro (RJ) – GP Galeão

15 maio

Mogi Guaçu (SP) – Velocitta

02 julho

Brasília (DF)

03 julho

Brasília (DF)

31 julho

São Paulo (SP) – Interlagos

04 setembro

Rio Grande do Sul – local a confirmar

25 setembro

Mogi Guaçu (SP) – Velocitta

22 outubro

Goiânia (GO) – Circuito misto

23 outubro

Goiânia (GO) – Circuito misto

20 novembro

Brasília (DF)

elas no comando

Vanda Camacho, Diretora
de operações da Stock Car

Com charme e
ousadia, elas
ocupam posições
de comando
por maria do carmo veras

A

s mulheres vem conquistando seu espaço no
segmento automotivo ao longo dos anos, com
charme e ousadia, elas ocupam posições de
comando nesse universo competitivo.
No principal campeonato do país, a Stock Car Pro Series,
também podemos citar a Vanda Camacho, certamente
um dos nomes mais respeitados do esporte a motor no
país, que começou sua carreira na Stock coordenando
uma equipe de TV nos anos 90. Diretora de operações da
categoria, Vanda atualmente tem ingerência em todos os
setores do evento, que é o maior do continente.
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Rachel Loh, Primeira engenheira
mulher na história da stock car

foto: Fabrício de Lima

“Cresci e me desenvolvi profissionalmente com a
categoria, passando por todas as áreas e funções. Ouvia
da minha mãe e de amigas: ‘Cuidado! O automobilismo é
um mundo masculino!’. Mas eu não via isso. Só enxergava
profissionais fazendo aquilo que amavam”, conta ela.
“Tivemos anos de muita luta na Stock e a união dos pilotos
sempre foi uma força marcante na história da categoria.
Lembro de uma passagem em especial, comigo e o Ingo
Hoffmann sentados no chão, montando as credenciais que
seriam usadas no dia seguinte, pois era muito trabalho
para pouca gente. Imagina isso: um supercampeão como
ele, arregaçando as mangas para ajudar no que a gente
precisasse. Essa união continua sendo uma força da
Stock Car e isso a transformou no que ela é hoje”, lembra
Camacho.
Na fase mais recente, a Stock Car passou a incorporar
outros profissionais. Uma delas é a carioca Rachel Loh.
Primeira engenheira mulher na história da categoria, Loh é
responsável pelos carros de Thiago Camilo e Cesar Ramos
– dupla da equipe A.Mattheis Ipiranga Racing que acumula
muitas vitórias. “Tirei a sorte grande ao encontrar uma
equipe visionária que investiu em mim quando ainda era
estudante de graduação sem experiência profissional”,
lembra ela, que está na Stock há 15 anos. “Ainda hoje
uma mulher engenheira causa certo espanto em algumas
pessoas, pelo ambiente masculino do automobilismo. Mas
sei que isso também inspira outras meninas a ir atrás de
seus sonhos”, continua Rachel Loh.

elas no comando

TATIANA ALENCAR, Gerente do
Pós-venda da Jaguar Land Rover

foto Marcelo Machado de Melo

Outra representante do público feminino é Tatiana
Alencar, formada em Administração e Marketing, está no
segmento de veículos há 16 anos, possui expertise nas
áreas de atendimento ao cliente, comercial, qualidade e
treinamento de pessoal. Em 2016, recebeu a missão de
organizar o setor da oficina de uma das concessionárias
do grupo em que trabalha, chegando ao cargo de
Gerente do Pós-venda da Jaguar Land Rover, Grupo
Parvi, considerado um dos maiores grupos automotivos
do Nordeste.

Letícia Datena, responsáveis pela produção
de conteúdo digital da Stock Car
A sensação de realização pessoal também é o que
estimula Letícia Datena. Aos 35 anos, a jornalista é
filha do apresentador José Luiz Datena e hoje é uma
das responsáveis pela produção de conteúdo digital
da Stock Car. Letícia diz que seu trabalho na Stock é
a materialização de um sonho, depois de já ter feito
a cobertura de duas Copas do Mundo e de eventos
internacionais como o Dakar, Sertões e o Mundial de
Rali.
“O que eu tenho na Stock Car é uma oportunidade
incrível de viver a minha paixão pela velocidade e de
participar de uma categoria que cresce dentro e fora
do Brasil. Meus colegas de outros países sempre me
perguntam sobre o campeonato, querem saber como é
e como estão os ídolos brasileiros que fizeram nome no
exterior. A rotina na Stock Car é puxada, a gente nunca
para de produzir matérias e de viajar. Mas é uma delícia.
Não quero outra coisa na vida”, comenta Letícia.
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Para Tatiana, o grande desafio foi a mudança do
segmento de carros mais populares, para modelos
premium, “enquanto uma concessionária de carros
populares tem um grande número de veículos para
realizar a revisão, no segmento luxo são poucas
unidades e requer um atendimento personalizado. O
cliente da marca não quer saber onde está seu carro,
quer apenas alguém que conduza todo o processo de
serviço. Então, faço questão de acompanhar o pósvenda, peças, serviços, funilaria. E sempre comento
com o cliente: pensou em Jaguar ou Land Rover, lembre
da Way, até mesmo para calibrar um pneu”, finaliza a
gerente.
As marcas não conseguem fidelizar clientes com
apenas ofertas e promoções, e sim com experiências
que atendam todas suas expectativas e necessidades
durante o processo de negociação e principalmente
após a compra. O atendimento personalizado é um
grande diferencial.

A

Fórmula 4 é a maior novidade no automobilismo
brasileiro em 2022, dentre os 16 pilotos que
compõem o grid de largada, terá uma representante
feminina de 15 anos de idade, Aurélia Nobels, selecionada
no draft da categoria para competir pela equipe TMG
Racing, “Estou muito feliz e orgulhosa por representar
as mulheres na Fórmula 4. Ainda somos poucas no
automobilismo”, salienta a pilota, que leva no capacete
as cores das bandeiras dos três países que carrega no
coração.
A jovem piloto tem um currículo recheado de conquistas:
única mulher a participar do Mundial de Kart na classe
OK Júnior, em 2020, em Portugal. Disputou o Europeu
de Kart (2021) e correu em seis países. Participou das
principais competições do kartismo, como o Brasileiro de
Kart e a Copa Brasil. Aurélia ressalta que estar no meio
de um ambiente majoritariamente masculino traz sua
cota de dificuldades. “É um esporte no qual é muito difícil
competir com os meninos. Existe o machismo e também
o fato de que alguns deles não aceitam perder para uma
mulher”, relata.
Mesmo ciente dos desafios que sempre fizeram parte da
carreira, Aurélia sabe que é possível galgar seu lugar ao
sol. Para isso, a competidora tem duas colegas de profissão
como maior fonte de inspiração. “Conheci a Bia Figueiredo
no começo da minha carreira, no kartismo. É uma pessoa
incrível! Ela inclusive me mandou mensagem quando fui
sorteada para correr pela TMG Racing. Gosto muito dela.
Também gosto muito da Bruna Tomaselli, que está na W
Series e me inspira muito”, relata.
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Crédito: Arquivo pessoal

a fórmula 4 será
o próximo desafio
de Aurélia Nobels
Nobels no Autódromo Velocitta, durante teste de um F-3 como
preparativos de sua transição para as corridas de automóvel

Ainda assim, a pilota da TMG Racing se mostra nas nuvens
com a chance de fazer parte da categoria. “Estou muito
animada por poder integrar a TMG e por ter a chance de
trabalhar com o Thiago Meneghel (chefe da equipe). Já
fizemos um treino, com um carro da antiga Fórmula 3.
Também tenho intensificado a preparação física e tenho
trabalhado muito com o simulador. Estou ansiosa para
esse desafio que está por vir”, comenta Aurélia.
Movida por sonhos, Aurélia deixa transparecer, no sorriso
por trás da máscara, toda a felicidade por dar mais um
passo no mundo do esporte a motor. “Nunca pensei que
um dia chegaria aqui em uma categoria de fórmula. No
começo, no kart, era só uma brincadeira, não imaginei
que seguiria uma carreira. Neste ano, minha maior meta
é aprender muito, a cada etapa, e depois seguir buscando
meus objetivos dentro do automobilismo”, finaliza.

Toyota investe na
inclusão feminina para
o crescimento de sua
operação no Brasil
Participação feminina na área produtiva
cresceu 1000% nos últimos três anos

N

os últimos três anos, o número de mulheres na operação
das montadoras cresceu mais de 1000% e, para continuar
aumentando, a Toyota tem investido em melhorias de
infraestrutura, processos seletivos e políticas afirmativas, que
visa facilitar a permanência das mulheres. A contratação para
o terceiro turno da planta de Sorocaba, SP, em novembro de
2021, foi um marco importante nessa história, uma vez que
37% dos contratados eram mulheres. Na mesma linha, os novos
estagiários, contratados no início de 2022, também tiveram
uma grande participação feminina na contratação, com 37% das
vagas.
A Toyota do Brasil vem investido na captação de mais talentos
femininos para todas as áreas da empresa. O processo
acompanha os avanços da sociedade e traz mudanças
importantes para um setor historicamente masculino.
“Entendemos que, para continuar crescendo de forma
sustentável, é necessário ter diversidade e inclusão no ambiente
de trabalho. Nos últimos anos, intensificamos nossas ações com
esse objetivo e já conquistamos avanços importantes, o que
não significa que o trabalho possa parar. Esse é um processo
contínuo, que deve considerar não apenas a contratação,
como também a permanência e o desenvolvimento desses
talentos em um ambiente seguro e conectado com os avanços e
discussões sociais”, explica Celso Simomura, diretor regional de
Recursos Humanos e Administração da Toyota do Brasil.
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Como política interna, a isonomia salarial para homens e
mulheres é regra. Além disso, a Toyota oferece benefícios
para as mães, como a flexibilidade no horário de trabalho,
apoio na volta da licença-maternidade e sala de amamentação
para as lactantes – uma conquista da organização interna das
colaboradoras.
GRUPOS DE AFINIDADES
Para uma diversidade ampla, a Toyota se organizou em cinco
grupos de afinidades: LGBTQIA+, Geracional, Raça e Etnia,
PCD e Gênero,promovendo grupos de conversa, cartilhas e
depoimentos que buscam intensificar e trazer para todo o
coletivo da empresa as discussões nessas frentes. Com base
nessa organização, os colaboradores propõem melhorias e
caminhos para que a empresa se torne mais diversificada, tendo
suas necessidades e percepções como ponto de partida.
Foi com o grupo de afinidades de gênero que algumas
mudanças importantes aconteceram na empresa. Como a
mentoria exclusiva para mulheres, o recrutamento com o foco
em diversidade e o desenvolvimento do uniforme feminino para
a operação, para comportar a crescente demanda.
FUNDAÇÃO TOYOTA
Em conjunto com a Fundação Toyota, diversas outras ações
são realizadas para trazer autonomia e reconhecimento para
as mulheres. O projeto ReTornar, por exemplo, além de ser
uma importante ferramenta de economia circular, que recicla
resíduos da operação das fábricas, como cintos, airbags e
uniformes, também capacita e gera emprego e renda para três
grupos de costureiras de São Paulo. Mais de 1500 pessoas já
foram beneficiadas diretamente com as ações.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
A divulgação deste material colabora para os seguintes
Objetivos de Sustentabilidade da ONU:

audi a5

audi a5, luxo e
Esportividade
para família
por Claudio Barreto

O

Audi A5 Sportback foi apresentado ao mercado
brasileiro em 2021, com um visual renovado da
versão anterior, com mais tecnologia e itens de série, como: controle de cruzeiro adaptativo, faróis dianteiros
LED Matrix, display com tela sensível ao toque e tecnologia
de assistência elétrica – na versão topo há ainda a tradicional tração quattro.
Em 2019, a montadora Audi apresentou para os brasileiros
as novas versões do A6 e A7 que iniciaram a renovação da
família A no País. No fim de 2020 foi apresentado o A4. Em
2021, o A5 com linhas que remetem a um visual coupé,
com mais esportividade e elegancia, sendo ideal para família.
Audi A5 Sportback na versão Prestige Plus é equipado com
o premiado motor 2.0 TFSI configurado para uma potência
de 190 cv e torque de 320 Nm. Já na versão de topo, Performance Black quattro, o mesmo motor 2.0 TFSI recebe
um ajuste diferenciado para entregar 249 cv de potência e
torque de 370 Nm. Nesta versão, o trem-de-força é complementado pela tração integral quattro, marca registrada
de tecnologia e inovação da Audi. A transmissão de ambos
é a S Tronic de dupla-embreagem e sete velocidades, que
oferece rápida troca de marchas. As duas versões recebem
os faróis LED Matrix de série.
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A nova versão do A5 Sportback conta com o eficiente sistema de assistência elétrica, composto por uma bateria de
íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 12 volts, que se desloca em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado, o BAS
reinicia o propulsor rápido e confortavelmente. O sistema
start-stop começa a funcionar a partir de 22 km/h.
Na dianteira, o para-choque possui uma lâmina na borda
inferior que liga as entradas de ar, ainda maiores. Além de
mais eficiente e dinâmica, esta tecnologia agrega segurança ao direcionar o facho de luz de modo que não atrapalhe
os veículos vindos na direção contrária.
No interior as linhas horizontais são tão marcantes como o
novo display sensível ao toque MMI, que funciona como o
ponto focal do painel de instrumentos e está ligeiramente
inclinado em direção ao motorista. As informações são
projetadas na tela de alta resolução com 10,1 polegadas.
Os gráficos são minimalistas e a estrutura do menu é intuitiva e planejada para toda a linha de veículos da marca. O
pacote de iluminação ambiente destaca o espaço interior e
também é série no modelo.
O modelo ainda conta com o Audi Virtual Cockpit Plus de
12,3 polegadas, com três modos de apresentações diferentes, posicionado logo atrás do volante multifuncional.

Motorização

2.0 Turbo FSI

Cilindros | Cilindrada

4 em linha | 1.984cc

Potência cv

190 / 249

Torque Nm

320 / 370

Tração

Dianteira / quattro®

Transmissão

S tronic 7 velocidades

Aceleração 0-100 km/h (s)

7,3 / 5,8

Velocidade Máxima (km/h) 240 / 250
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bremen

mais que um
suv, suvw
por claudio barreto

O

saldo do primeiro bimestre de 2022, para todos
os segmentos automotivos em geral, foi de queda
de 13% sobre igual período de 2021. Com a
diminuição do IPI, anunciada pelo Governo Federal, o
mercado de veículos ainda poderá ser favorecido, mas
o setor, como um todo, ainda sofre com a falta de peças
e componentes para alguns modelos, além da queda
da renda da população, do aumento dos juros e da
maior seletividade no crédito continuam impactando a
recuperação do mercado, no Brasil.
De acordo com dados da FENABRAVE, os emplacamentos
retraíram 5,6%, em relação a janeiro, e 10%, na
comparação com fevereiro de 2021. “Vemos segmentos,
como o de automóveis, que mostraram recuperação,
mas, vivemos, ainda, um momento complexo para o
setor, no qual muitos têm enfrentado dificuldades para
conseguir crédito, além de persistir a escassez de produtos
em muitas categorias de veículos, em função da falta de
insumos e componentes. Isso freia o avanço das vendas”,
disse o Presidente da FENABRAVE, Andreta Jr.
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Para aquecer o mercado de veículos novos a montadora
Volkswagen apostou na campanha “Mais que um SUV,
SUVW”, que vai até o dia 31 de março de 2022, com
condições especiais para o cliente que queira comprar
modelos da linha SUV da marca. Nesta ação, a marca
está oferecendo taxa 0%, IPI reduzido e as 3 primeiras
revisões gratuitas em toda linha SUV. “A promoção que
a VW apresentou é para aquele consumidor que estava
esperando uma oportunidade para adquirir seu carro novo,
e o momento é agora!”, comenta Juliano Albuquerque,
gerente da concessionária Bremen.
Além da campanha apresentada pela montadora, conheça
outras vantagens oferecidas:
NIVUS HIGHLINE 2022
• Toda linha com taxa 0%;
• Cheque bônus de R$500,00 em acessórios
ou seguro do 0km;
• Oportunidade de Pronta entrega.
T-CROSS 2022
• Toda linha com taxa 0%;
• Cheque bônus de R$500,00 em acessórios
ou seguro do 0km.
TAOS CONFORTLINE 2022
• Super valorização do seu usado em R$ 5.000 reais;
• Cheque bônus de R$1.000,00 em acessórios
ou seguro do 0km.
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DUAS RODAS

CB1000R 2022
versão Black Edition
por Claudio Barreto

A

Honda CB 1000R é um modelo que desde seu
lançamento tornou-se objeto do desejo dos fãs do
estilo naked. A versão 2022 da CB1000R possui
linhas mais agressivas, com novos detalhes como o sub
chassi em alumínio prateado e molduras do radiador e
tampas da caixa do filtro do ar com design mais dinâmico.
A revitalização no visual foi estendida a elementos de
grande importância, como por exemplo o painel de
instrumentos, agora um display TFT a cores de alta
visibilidade com 5 polegadas. O farol evoluiu e agora
está mais inclinado para trás, idem quanto às rodas, de
desenho elaborado e atraente.
Uma das novidades da linha é a versão Black Edition, que
traz acessórios exclusivos de série, como por exemplo o
sistema quickshift, que permite mudanças de marchas
mais rápidas por eliminar a necessidade de acionamento
da alavanca de embreagem.
A chegada às concessionárias de todo o Brasil será no mês
de abril. O preço sugerido para a CB 1000R (base Distrito
Federal) é de R$ 69.000,00 e as cores disponíveis são
vermelho metálico e prata metálico. Para a CB 1000R Black
Edition o preço sugerido é de R$ 76.750,00 na cor preto
perolizado.
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começou a
pré-venda da
Honda NC 750X

R

econhecida pela grande versatilidade, a Honda NC
750X estreia no Brasil sua versão dotada do câmbio
DCT, que no mercado europeu responde por mais
de 50% das vendas do modelo. A chegada das primeiras
unidades às revendas Honda Dream de todo o país está
prevista para o final de abril, ao preço sugerido de R$
55.700,00, base Distrito Federal e não inclui despesas de
frete e seguro. A garantia é de três anos, sem limite de
quilometragem.
Como anunciado pela montadora, a Honda NC 750X
DCT terá um exclusivo pacote de acessórios dedicados,
denominado TRAVEL PACK. Destinado a satisfazer
os clientes que desejam maximizar as qualidades
de aventureira do modelo, os itens do TRAVEL PACK
seguem um elevado padrão construtivo que preserva
integralmente a originalidade do modelo, pois sua
instalação dispensa qualquer adaptação/modificação na
estrutura da NC 750X DCT.

SERVIÇO

A IMPORTÂNCIA
DO SISTEMA
DE ARREFECIMENTO
por RAFAEL Albuquerque

O

sistema de arrefecimento é responsável por manter
a temperatura ideal para o funcionamento e pela
longevidade do motor, porém quando não monitorado
gera danos ao motor, câmbio, direção, suspensão e freios.
O motor e o câmbio são os dois sistemas diretamente
afetados pelo mau funcionamento do arrefecimento por
serem refrigerados. Para o funcionamento adequado dos
veículos, os motores são projetados para trabalhar em uma
temperatura específica. Se o sistema de arrefecimento estiver
muito frio não irá gerar a dilatação ideal dos materiais,
com isso aumenta o desgaste das peças móveis do motor
e câmbio. Já um sistema muito quente, irá degradar o
lubrificante, aumentando a possibilidade de folgas de partes
móveis, gerando desgaste por lubrificação ineficiente. Por
este motivo, a temperatura ideal de funcionamento de
um veículo deve ser respeitada. Para os que acham que
remoção da válvula termostática é a solução para o seu carro
nunca esquentar, saiba que seu motor será prejudicado
severamente por esse procedimento.
A baixa temperatura do sistema de arrefecimento não afeta
os componentes que não são diretamente resfriados. Porém,
quando a temperatura fica alta, todo o cofre do motor
aquece, chegando a temperaturas altíssimas e não previstos
em projeto para aquele ambiente.
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E O QUE ESTARIA JUNTO AO MOTOR?
SISTEMA DE DIREÇÃO: O óleo de direção hidráulica inicia
a degradação quando submetido às altas temperaturas. A
própria caixa de direção que muitas vezes está localizada
próxima ao escape, recebe calor excessivo e degrada os
componentes internos da borracha.
SUSPENSÃO: Apesar de ser o sistema que menos
sofre nessa situação, as altas temperaturas provocam o
ressecamento prematuro das borrachas da suspensão que
estejam mais próximas ao motor.
SISTEMA DE FREIOS: O fluido de freio pode suportar
temperaturas altíssimas, porém normalmente o módulo
de ABS fica localizado no compartimento do motor e
seus controladores eletrônicos não são projetados para
suportar altas temperaturas.
A recomendação é que siga sempre o plano de revisão
adequado do veículo, cuidando do arrefecimento sempre
que necessário e quando ocorrer um problema, levar em
uma oficina competente que utilize os produtos corretos.
Cuidar do arrefecimento não é simples, não é rápido e
não é barato. Desconfie de baixos valores de produtos e
mão de obra. Produtos baratos podem ser apenas água
com corante e uma mão de obra barata pode não realizar
o procedimento correto.Como última recomendação,
NUNCA utilize água da torneira para completar o nível
do reservatório do seu veículo, exceto em caso de
emergência. Esta ação irá pôr a perder toda a manutenção
e qualidade dos produtos envolvidos em um sistema de
arrefecimento.
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SERVIÇO

Guilhermano Raia Brayner

o ESPECIALISTA
EM SUSPENSÃO
por Claudio Barreto

P

retende mudar a suspensão do seu carro para dar
um visual mais personalizado? Um dos serviços mais
procurados no mercado é o rebaixamento esportivo,
onde as molas e os amortecedores são os principais
componentes manipulados. Para a realização dessa
transformação existem alguns métodos que irão depender
da necessidade ou estilo que o proprietário do veículo
pretende fazer.
Os carros rebaixados possuem uma aparência elegante que
não encontramos nos veículos originais vindos de fábrica.
Com o avanço da tecnologia e dos recursos eletrônicos,
hoje é possível entregar um modelo de alta performance
que oferece estabilidade e conforto.
Antes de realizar o serviço, seja para deixar o carro com
uma pegada mais esportiva ou até mesmo um simples
rebaixamento (que não tenha a necessidade de mudança
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na documentação do veículo), é importante que o cliente
busque no mercado uma empresa especializada para tirar
todas as dúvidas. “As molas da suspensão do veículo são
retiradas para serem remodeladas manualmente, sendo
necessário o corte de um ou mais elos para torná-la
encurtada, deixando o carro com suspensão mais baixa,
que vai de acordo com o desejo do cliente. Outra opção
é a substituição das molas e amortecedores que temos
disponíveis na GL Car, produzidos especialmente para
esta finalidade. Não importa qual método será usado, o
resultado é sempre o mesmo - o carro mais próximo ao
chão”, explica o especialista Guilhermano Raia Brayner,
diretor da GL Car com 20 anos de experiência no mercado
pernambucano.
Um dos benefícios de rebaixar o carro é proporcionar
mais velocidade nas retas e estabilidade nas curvas,
que ocorre devido a redução da resistência ao vento e o
centro de gravidade, como podemos observar nos carros
das categorias Stock Car, Sprint Race e outros bólidos de
corrida que são rebaixados ao ponto de estarem quase
tocando o chão.
Vale salientar que os modelos rebaixados podem gerar
aumento no consumo de combustível e limitação de peso.
Dependendo do tipo de serviço será necessário alteração
no CRV - Certificado de Registro de Veículo.
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VELOCIDADE

Pernambucano sobe no
lugar mais alto do pódio

fotos: Rodrigo Guimarães

por Claudio Barreto

A

temporada 2022 da GT Sprint Race começou no
domingo (13 de março), com pista molhada, no
Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul,
localizado na região central do Rio Grande do Sul, com
excelente desempenho do piloto pernambucano Dudu
Trindade que conquistou a primeira corrida da temporada
como campeão dentro do GT SR#18, na classe PROAM.
Nos treinos classificatórios que definem a posição do grid
da corrida, Dudu levantou voo com seu bólido ocupando
o primeiro lugar geral, uma das melhores performances
do piloto nos treinos. “A logomarca Dirija Auto no carro,
deu no mínimo 3 décimos de segundo na volta rápida”,
comenta brincando Duda Trindade, seu pai.

As provas da 11ª temporada da GT Sprint Race tem
transmissões televisivas ao vivo no canal BandSports,
com geração de imagens da Master/CATVE, narração
de Luc Monteiro. No canais YouTube: @Acelerados, @
MotorsportBrasil e @SprintRace. Como também uma
ampla cobertura dos bastidores pelas plataformas digitais
da competição como instagram, facebook e site da
competição.
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PRÓXIMAS ETAPAS
Etapa 2

03 de Abril

Mogi Guaçu (SP)

Etapa 3

01 de Maio

São Paulo (SP)

Etapa 4

05 de Junho

Goiânia (GO)

Etapa 5

10 de Julho

Londrina (PR)

Etapa 6

21 de Agosto

São Paulo (SP)

Etapa 7

18 de Setembro

Viamão (RS)

Etapa 8

06 de Novembro

Brasília (DF)

Etapa 9

11 de Dezembro

a definir

audi center recife
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