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De Olho no Mercado...

Dica WAHLER:

WAHLER news

Destaque...
 WAHLER  – 

 Empresa Amiga da OFICINA

 SAE &  

no SIMTEC

WAHLER

Agora é a vez da Inspeção Técnica 

Veicular também sair do papel

10 motivos para fazer a manutenção preventiva 

em seu veículo:

A Wahler, desde Abril de 2011, 

  aderiu ao programa “Empresa 

    Amiga da Oficina”, criado 

    pelo SINDIREPA -  Sindicato 

O Programa foi desenvolvido para empresas que tra-

balham em prol da melhoria contínua do setor de re-

paração de veículos, tendo como objetivo levar infor-

mações aos empresários do setor e auxiliar na capaci-

tação dos profissionais.

Além de inúmeras ações que o programa desenvolve,

um dos meios utilizados para levar informações aos 

profissionais do setor da reparação é a Palestra 

Técnica.

A Wahler, além do seu próprio programa de Palestras, 

que já treinou mais de 10.000 profissionais,  aderiu ao 

programa “Empresa Amiga da Oficina” com o intuito

de levar conhecimento técnico para um número ainda 

maior de profissionais do setor, estreitando cada vez 

mais o relacionamento entre a Wahler e os profissio-

nais que formam a base de toda a cadeia do setor de 

autopeças.

O 3º Simpósio SAE Brasil de 

Energias Alternativas Aplicadas

a Mobilidade, ocorreu no último

dia 15 de Junho, no SIMTEC,  

- Aumentar a segurança no trânsito;

- Proporcionar maior economia de combustível;

- Melhorar o desempenho;

- Preservar o Meio Ambiente;

- Evitar multas;

- Garantir bom estado de conservação;

- Valorizar o preço na hora da venda;

- Evitar falhas mecânicas e panes elétricas inesperadas;

- Permitir programação das despesas antecipadamente;

- Cumprir com sua Responsabilidade Social!

Com a abrangência cada vez maior da implantação 

da Inspeção Veicular Ambiental - IVA, que foi iniciada gradativamen-

te a partir de 2008 agora a tendência é que, a Inspeção Técnica Veicu-

lar - ITV, também comece a ser implementada.

O tema já está sendo estudado para entrar em vigor, e compreenderá 

aspectos de segurança do veículo, evitando assim que veículos em 

baixas condições de manutenção trafeguem nas vias públicas. 

Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

os acidentes de trânsito matam em média 35 mil pessoas por ano no 

país, portanto, a aprovação de mais essa inspeção além de representar 

uma grande oportunidade para o setor de reparação,  é também uma 

questão de segurança pública.

No Programa de Inspeção Técnica Veicular todos os itens obrigatórios 

relativos à segurança do veículo tais como: pneus, direção, suspensão, 

freios, iluminação, sinalização, extintor, cintos de segurança, bancos, 

espelhos retrovisores e limpadores de pára-brisa serão avaliados; 

somado a inspeção dos componentes de motor e exaustão como cata-

lisador, escapamento, velas e juntas, que já fazem parte da Inspeção 

Veicular Ambiental atual. 

da Indústria de Reparação de Veícu-

los e Acessórios do Estado de São Paulo.

em Piracicaba - SP.  O evento do SAE consistiu em um 

debate sobre "A sustentabilidade do etanol e novos com-

bustíveis na cadeia da mobilidade".

O SAE foi realizado dentro do SIMTEC - Simpósio Inter-

nacional e Mostra de Tecnologia e Energia Canavieira.

Além das Palestras, o SAE também desenvolveu o Espa-

ço da Mobilidade, onde os patrocinadores e apoiadores

do evento, como a Wahler, tive-

ram a oportunidade de expor de 

maneira inovadora materiais ins-

titucionais, novas tecnologias e 

atualidades do setor.

Lembre-se: A manutenção preventiva custa em média 30% menos 

que a corretiva, além de garantir a segurança do veículo e reduzir a 

emissão de poluentes!

Então, o que você está esperando para cuidar bem do seu veículo?

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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