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Gestão de frotas – Telemetria é a nova
aposta das empresas para economizar
>>Extrema. Tecnologia instalada em veículos capta e transmite informações sobre velocidade,
consumo de combustível, rota, tempo de uso e possíveis infrações
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Claudio Pinheiro,
gerente-administrativo da
Marbor Locadora de Veículos

Um sistema instalado nos
veículos capaz de fornecer informações, como por onde o
motorista passou, a que veloci-

dade, se cometeu algum tipo de
infração, quanto tempo e onde
o veículo ficou ligado durante o
dia e quanto de combustível foi
consumido, está ganhando cada
vez mais espaço nas empresas.
Com a recessão econômica,
companhias de todos os segmentos buscam maneiras de reduzir custos. Na área de gestão de
frotas, não é diferente. Seja para
visitar clientes, fazer entregas,
transportar produtos ou colaboradores ou qualquer outro serviço que dependa do uso de veículos, ter um controle sobre como
esse trabalho está sendo feito é
fundamental para economizar.
A telemetria, tecnologia que
registra tudo o que o carro “faz”,
está sendo cada vez mais usada
pelos empresários. “Desde que

passamos a oferecer esse serviço, os nossos clientes têm dado
preferência para veículos equipados com a telemetria. Tudo
o que acontece com o carro
durante todo o dia é registrado
pelo aparelho e transmitido em
tempo real para o nosso gestor
de frotas e para a empresa que
nos contratou”, explica Claudio
Pinheiro, gerente-administrativo da Marbor Locadora de Veículos, que investiu no sistema
como um de seus diferenciais.
“Também constatamos uma
recuperação de 90% dos veículos envolvidos em casos de
furtos ou roubos, o que para nós
também é vantajoso”, complementa Pinheiro.
A empresa que contrata esse
serviço tem um programa insta-

lado em sua rede de computadores para que o profissional responsável pelo setor tenha acesso
a todas as informações o tempo
todo, basta acessar o sistema.
“Até se choveu ou não na região
onde o veículo passou é possível
saber, porque o sistema registra
se o limpador de para-brisa foi
usado. O uso do ar-condicionado também é registrado e, se o
condutor freou bruscamente, o
gestor do sistema fica sabendo.
Em caso de infrações, a empresa é informada e pode, além de
advertir o funcionário, proporcionar a ele uma reciclagem,
um esclarecimento sobre algum
problema no uso do carro”.
Também é possível medir a
ociosidade do veículo, ou seja,
o tempo em que ele não está

sendo usado. E isso pode determinar uma mudança interna que
também vai gerar economia.
“Às vezes, a empresa tem uma
quantidade inadequada de veículos em relação às suas necessidades, tanto para mais quanto
para menos. A telemetria ajuda
também a medir isso”.
Manutenção
A telemetria avisa até quando
vencem as licenças obrigatórias,
o seguro e o período em que devem ser feitas as manutenções
preventivas. “É ter controle total
sobre o funcionamento da sua
frota, com precisão de informações e é o cliente quem escolhe
se o monitoramento será feito
por ele ou pela locadora”, completa o gerente da Marbor.

Prefeitura recebe três caminhões de diferentes
modelos para trabalhos da Secretaria de Obras
>>Extrema. Máquinas foram adquiridas com recursos próprios, totalizando R$ 568.500,00
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Caçamba com capacidade para 6.000m³

Na última quarta-feira, dia 29
de abril, a Prefeitura Municipal de
Extrema recebeu três caminhões,

Caçamba com capacidade para 10.000m³

adquiridos com recursos próprios,
para trabalhos diversos da Secretaria de Obras.

Os modelos são: uma caçamba
com capacidade para 10.000m³ Iveco; caçamba com capacidade

Carroceria de madeira

para 6.000m³ - Iveco; e uma carroceria de madeira - Volvo.
O custo total das máquinas foi

de R$ 568.500,00, segundo informou a Assessoria de Comunicação
(Ascom) da Prefeitura Municipal.

Violinista cambuiense programa lançamento de CD
>>Música. Raiane Star lançará seu primeiro CD no fim de maio e dará início à sua turnê
A violinista cambuiense
Raiane Star, de 14 anos, lançará o seu primeiro CD, chamado
“Fantasia do Tempo”, no fim
de maio. Já a sua primeira turnê musical terá início no dia 12
de junho, uma sexta-feira, em
Camanducaia. Depois, Raiane
se apresentará em Monte Verde, no dia 4 de agosto, uma terça-feira, e também passará por
outras cidades do Sul de Minas.
A jovem violinista fará ainda a
gravação do vídeo “Fantasia do
Tempo”.
Todas essas novidades fazem
parte do projeto “Fantasia do

Tempo”, que conta a história
de uma menina violinista que
viaja no tempo, vivendo grandes aventuras na história ao
lado de compositores famosos,
e salvando o mundo com sua
música.
A carreira da jovem foi lançada oficialmente em novembro
de 2014, em Cambuí. O estilo
de Raiane Star combina música
e figurino, traz a interpretação
dos grandes clássicos das músicas medievais e instrumentais
clássicas. Segundo ela, as músicas desta época são encantadoras por sua delicadeza e pelos
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Raiane Star tem 14 anos

temas que retratam histórias de
amor entre donzelas e cavalei-

ros, lendas medievais e grandes
aventuras repletas de magia.

Raiane nasceu em uma família simples e desde cedo se interessou por violino, mas nunca havia conseguido nenhuma
oportunidade de estudar o instrumento. Porém, conseguiu realizar seu sonho quando começou a participar da Orquestra de
Violinos de Monte Verde. Neste
projeto, onde estudava gratuitamente, buscou apoio para seguir
sua carreira solo.
Para saber mais sobre Raiane
Satar e ouvir sua música, acesse
o site www.raianestar.com.br e
seu canal no Youtube: http://migre.me/pFrX8.

