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Android 4.4 KitKat e suas novidades

O Google revelou as novidades do Android 4.4 KitKat, a nova versão passou 
por alterações visuais e otimização do sistema para agilizar os processos com 
smartphones de baixo custo. Houve algums melhorias em partes do sistema, 
como por exemplo, no discador, e não é mais necessário tocar em botões para 
acessar a busca ou ditar comandos de voz: basta dizer “Ok Google”.

No design as mudanças consistem em ícones melhores desenhados, novas 
opções de cores e aprimoramentos em algumas partes. Nas navegações os 
botões inferiores da tela e a barra de status estão transparentes e podem ser 
ocultados totalmente com um gesto, aumentando a imersão e evitando 
desperdício de espaço. Já a tela de bloqueio pode exibir a capa do álbum em 
tela cheia quando você estiver escutando uma música.

Houve melhorias de desempenho para tornar o KitKat mais afetuosa e 
responsivo nos smartphones de baixo custo, com 512 MB de RAM. Além da 
otimização no consumo de memória, o Google afirma que fez melhorias no 
touchscreen: comandos de toque responderão de maneira mais rápida e 
precisa que no Jelly Bean. Alternar entre aplicativos também está mais rápido.

Para fazer ligações telefônicas, o Google aproveitou todo o seu poder para 
atualizar o discador com um identificador de chamadas inteligente: caso um 
número que não esteja na sua lista de contatos te ligue, o Android fará uma 
busca no Google Maps para encontrar empresas com o mesmo número. E se 
você não souber o telefone de uma empresa, pode encontrá-lo diretamente do 
discador.

Não satisfeitos tem mais novidades que incluem a unificação do aplicativo 
Hangouts com o SMS; um teclado com emojis, com símbolos japoneses; suporte
a novos gestos (como dar zoom no Google Maps usando um gesto de dois 
toques; não é mais necessário usar o movimento de pinça); impressão de 
documentos em dispositivos conectados ao Google Cloud Print; e suporte a 
serviços de armazenamento na nuvem de terceiros. 

O Android 4.4 KitKat chega ao Nexus 4, Nexus 7 e Nexus 10. A em Google 
afirma que não disponibilizará a atualização para os proprietários do Galaxy 
Nexus. Os aparelhos com Android puro vendidos no Google Play, como o 
Galaxy S4 e o HTC One, também receberão o KitKat nas próximas semanas.



Chrome 30 – o navegador para Android

O Google anunciou a nova versão de seu navegador Chrome para o sistema

operacional Android, o Chrome 30.

Muitas  mudanças e novos recursos marcam esse novo serviço  do Google.

Com o foco em praticidade o objetivo do navegador é melhorar a experiência

dos usuários.

Para  citar  alguns  exemplos,  vale  lembrar  a  nova  função  que  com  maior

liberdade de gestos que podem ser realizados na tela  do Android.  Agora é

possível deslizar o dedo da esquerda para a direita (e vice-versa) na barra de

endereços, e assim trocar as abas abertas no browser com maior facilidade.

Também é possível puxar a aba de endereços para baixo, para visualizar todas

as abas abertas na tela e o usuário ainda pode arrastar o botão do menu para

baixo, revelando suas demais opções.

A do Chrome aconteceu para o modelio web também. Nele, o principal recurso

é a busca por imagem. Com apenas um clique no botão direito do mouse sobre

uma foto no Chrome o usuário já poderá selecionar a opção “Search Google for

this  image”,  para  procurar  a  figura.  O engenheiro  de  software  Kibeom Kim

afirmou: ¨Estes updates chegarão a todos os usuários do Chrome para desktop

e Android nos próximos dias. Se você ainda não consegue visualizá-los, vai

conseguir em breve¨.



Galaxy Round - o primeiro smartphone com tela curvada

O aparelho já está a venda na Coreia do Sul

No início  do  mês a  Samsung anuncio  o Galaxy Round,  o  aparelho  que é

curvado de uma lateral a outra e possui uma tela revestida à base de plástico

que pode ser ligeiramente dobrada, possui  caraterística jamais presente em

um smartphone e que torna a Samsung pioneira na tecnologia.

A tela Full HD Super AMOLED de 5,7 polegadas e 1080p de resolução, junto

com o processador quad-core 2.3GHz e 3GB de memória RAM faz do Galaxy

Round um top de linha.

Vale  lembrar  que,  exceto  a  bateria  de  2800  mAh,  o  novo  smartphone  da

Samsung tem as mesas especificações do Galaxy Note 3, lançado há algumas

semanas. 

Veja alguns de seus recursos:

 Android 4.3 Jelly Bean;

 7,9 milímetros de espessura;

 peso de 154g;

 Câmera de 13MP;

 32 GB de armazenamento com um slot microSD.

Mas  a  curvatura  não  é  o  único  diferencial  do  Galaxy  Round.  A Samsung
acrescentou novas funções de software levando em consideração o formato do
dispositivo. Por exemplo, o rolo permite que você veja a hora, status da bateria
e notificações ao inclinar o telefone para seu lado. Já o efeito da gravidade
controla a interface através da inclinação do aparelho e o Bounce UX controla a
música pela inclinação do gadget para a esquerda e para a direita para a troca
de faixas.

O aparelho já está a venda na Coreia do Sul, por US $ 1.015, cerca de R$2,3

mil aqui no Brasil. Não se sabe ao certo quando a Samsung prtende expandir a

venda do parelho para o resto do mundo. E nem se existe a intenção disso

acontecer, pois há a possibilidade de sua fabricação ter tido apenas a intenção

de manter a gigante coreana como a pioneira nesse tipo de aparelho. 



iPhone 5S e Galaxy S4 – veja o comparativo 

As duas  principais  marcas  de  smartphones,  Samsung  e  Apple,  e  seus  ais
recentes  aparelhos:  o  Galaxy  S4  e  o   iPhone  5S,  em um comparativo  de
atributos. 

Touch ID vs sensores
A evolução mais notória entre o iPhone 5S e o iPhone 5 é o Touch ID, que
permite destravar a tela do iOS a partir do reconhecimento da impressão digital
do usuário. É um ótimo recurso, porém o Galaxy S4 possui múltiplos sensres
bem  mais  evoluídos  e  que  permitem  maior  interação  do  usuário  com  o
smartphone. 

A partir deste ponto de vista. o Galaxy S4 ganha um ponto a mais no quesito
sensores, por trazer o Air View, Air Gesture e demais recursos exclusivos.

Câmera
O Galaxy S4 tem uma câmera de 13 megapixels que grava vídeos em FUll HD,
uma câmera frontal de 2 megapixels capaz de gravar vídeos com a mesma
resolução,  além  de  poder  fotografar  usando  as  duas  câmeras  ao  mesmo
tempo, não satisfeito ainda possui um conjunto de software com várias funções
úteis, como tirar objetos da foto. 

Já o IPhone 5S recebeu um upgrade no sensor da câmera traseiro, isso faz
com que o aparelho tenha um melhor desempenho em condições de baixa luz.
Também grava vídeos em 720p a 120 frames por segundo, algo o S4 não tem
como  superar.  Um  dos  recursos  extras  são  os  filtros  parecidos  com o  do
Instagram. 

Na  comparação,  pode-se  dizer  que  as  duas  arcas  apresentam  recursos
exclusivos e pecualiares, talvez um empate seja mais justo. 

Desempenho
O Galaxy  S4  possui  o  processador  Snapdragon  600,  com 4  núcleos  Krait
rodando a 1,9 GHz. Já o Apple A7 do iPhone 5S, possui dois núcleos Cyclone
rodando a 1,3 GHz. 

Porém,  o  iPhone  5S  tem  uma  vantagem,  pois  como  as  plataformas  são
diferentes, o iOS é muito mais integrado ao iPhone 5S do que o Android ao
Galaxy S4. O Galaxy S4 além do sistema Android, traz também a TouchWiz,
interface gráfica da Samsung que deixa o aparelho pesado, porém é um mau
necessário para rodar com eficácia todos os recursos do aparelho, enquanto o
iOS 7 roda mais leve no iPhone 5S.





Como escolher o melhor Tablet

Entre as opções disponíveis no mercado é bom pesquisar para saber o que 
você realmente deseja? Nós podemos te ajudar.

O Processador 

Mesmo que você não entenda muito de tecnologia é ele que comanda todas as
funções e aplicativos do aparelho. No princípio, os tablets traziam processador 
de núcleo simples, com 1 gigahertz de velocidade. Para usar a internet, ler 
livros e até instalar aplicativos simples, era suficiente. Mas hoje a maioria dos 
dispositivos mais novos já é equipada com processadores de dois ou mais 
núcleos. Um processador potente deixa o aparelho muito rápido e capaz para 
rodar tarefas multimídias, como vídeos em alta definição e até jogos com 
gráficos mais detalhados sem qualquer travamento.

O processador também está diretamente ligado à experiência com relação à 
tela sensível ao toque. Com um processador mais lento e simples, você terá 
dificuldade de usar o equipamento e até de operar diversos aplicativos 
simultaneamente.

O tamanho 

O ideal é escolher um tamanho a partir da sua escopo de uso. Os menores, 
com telas em torno das sete polegadas, são mais indicados para quem carrega
o dispositivo para cima e para baixo. Por serem menores, normalmente 
também são mais leves e possíveis de se usar com apenas uma mão. É ótimo 
para quem usa no caminho para o trabalho, no ônibus, no metrô ou até 
enquanto aguarda aquela fila chata...

Os maiores, com aproximadamente 10 polegadas de tela, agradam quem não 
dispensa uma imagem mais impactante. Ideal para quem usa o tablet no 
escritório ou em casa – seja sentado ou deitado. Existem também modelos 
intermediários, entre oito e nove polegadas. O ideal é, antes de comprar, pegá-
los na mão e ver como ele se sai. Opção é o que não falta...

3G ou Wi-Fi?!

Praticamente todos os tablets disponíveis no mercado vêm com conexão wi-fi. 
Mas apenas alguns trazem a opção do 3G. Normalmente, o 3G é mais lento, 
mas é bem interessante para quem usa muito o aparelho enquanto está na rua 
ou longe de uma rede wi-fi e precisa se conectar à web. Resumindo, se você 
for usar o tablet principalmente em lugares onde há acesso wi-fi, dispense o 3G
– mesmo porque, hoje com alguns smartphones é possível usar a rede do 
celular para conectar também o tablet à internet. 



Agora se você quer estar sempre conectado, independente do lugar, o 3G é 
interessante – claro, se ele funcionar. Nós, aqui do Olhar Digital temos um 
raciocínio: se você tem um smartphone, provavelmente vai poder comprar um 
tablet apenas com wi-fi. Isso porque a maioria dos smartphones funciona como 
um roteador sem fios – e como o smartphone está com você o tempo todo, 
você sempre vai poder usar a conexão 3G do smartphone, sem precisar pagar 
a mais por um tablet com 3G.

Câmera

Ainda que seja um tanto estranho fotografar usando um tablet, muita gente 
utiliza o dispositivo para tirar fotos. Se este for os eu caso, preste atenção 
também na qualidade da câmera. A maioria dos tablets traz duas câmeras; uma
atrás e outra na frente. Aliás, a câmera dianteira – muitas vezes – acaba sendo 
mais interessante do que a traseira; é com ela que você vai fazer 
videoconferências e chamadas em vídeo.



Aplicativos e softwares Ler Livros Digitais no Tablet

O leitor de e-book possui um aplicativo próprio para a leitura dos livros digitais,
já o tablet precisa da instalação do leitor para realizar a mesma tarefa para
alguns formatos.
 
O leitor de e-book, possui tela com tamanho e tecnologia favoráveis para a
leitura  de e-books,  ainda economiza a  bateria  do  aparelho,  já  o  tablet  tem
outras funções, sendo uma delas a leitura de e-books, sendo que a qualidade
para a leitura não é a mesma. Ainda assim o comportamento dos usuários
mostra que a grande tendência é evoluir para um aparelho único, onde várias
aplicações podem ser executadas no mesmo aparelho.
 
Tablet
 
É  necessário  que  o  tablet  tenha um programa ou aplicativo  que  permita  a
conversão do formato do e-book para a leitura,  sendo assim, antes de sair
baixando todos os livros desejados, considere primeiramente uma busca pela
internet,  de  aplicativos  que permitam converter  livros  digitais  para  formatos
suportados para o tablet. Mesmo que possua um formato em PDF compatível
em seu tablet, os aplicativos de leitura podem ser funcionais, podendo ainda
marcar  o  trecho  em  que  parou  de  ler,  ou  ainda  pode  permitir  diversas
anotações ou ainda organizar os livros digitais por gênero, autores, editoras e
etc. Ao baixar o aplicativo, observe atentamente se o aplicativo é gratuito ou
pago, e se possui compatibilidade com a plataforma do seu tablet, para não
haver desencontros.
 
Aplicativos
 
Cool Reader: É compatibilizada com formatos como html, txt, doc, mobi sin e
rtf. Permite a leitura em voz, etiquetação dos livros e classificação.
 
Bluefire Reader: Permite que o usuário faça marcações e anotações nos livros
digitais,  tem navegação pelos capítulos de forma mais simples e diferentes
modos de leituras.
 
Kobo eBooks: O aplicativo importa todos os arquivos de livros digitais para a
plataforma  do  aplicativo,  que  estão  armazenados  no  tablet,  exibindo  ainda
modos de leituras e o progressos da leitura do livro digital.
 
Kindle: Possui  um catálogo de títulos e livros vasto e permite aplicação de
fundos de tela, ajuste do texto, e dicionário integrado para consultas durante a
leitura.
 
Adobe Reader: Essencial para quem possui muitos arquivos em PDF, permite
adicionar comentários, textos e notas, além de imagens feitas a mão, além de
organizar perfeitamente o arquivos por classificação.



 
Aldiko: O aplicativo possui busca por palavra chave, dicionário para consulta,
compartilhamento de trecho de livros nas redes sociais, marcação de trecho
lido, pula páginas rapidamente e pesquisa de palavras diretamente no Google.
 
Nem todos os  e-books,  jornais  ou  revistas  são gratuitos  para  acompanhar,
podendo cobrar um valor único ou ainda um valor de assinatura mensal, sendo
assim, obtenha o máximo de informações a respeito do aplicativo antes de
adquiri-lo.



Uma prova de vida 

A internet é realmente um lugar incrível para encontrar coisas estranhas, a bola
da vez é um serviço que determina sua morte. 

Você  é  destes  que  estão  sempre  conectados  e  compartilhando  nas  redes
sociais? Dá checkin, posta fotos, tuita sobre como está o dia? Pois saiba que
caso  você  queira  tirar  uns  dias  de  folga  da  internet  sua  morte  pode  ser
declarada.

Exatamente, um programador japonês criou a Proof of life (prova de vida em
inglês)  que faz  uma analise  de frequência  de suas postagens no Twitter  e
Facebook. Se ele verificar que o tempo inativo for igual ou superior a 20 dias o
programa te encaminha um e-mail perguntando se você está vivo. Atencioso,
não? E se a sua resposta não vier em 30 dias o atestado de óbito virtual é
emitido e os contatos mais próximos receberão um e-mail com a triste noticia. 

O site, que foi desenvolvido em 2012, tem cerca de mil pessoas cadastradas e
o sucesso vem crescendo a cada dia, se quiser se juntar a essa rede social
dark clica no link: http://proofoflife.me/en 

http://proofoflife.me/en


Uma rede antissocial 

Na  contramão  das  atuais  redes  sociais  cujo  principal  objetivo  é  fazer  e
contactar amigos, esse rede “antissocial” é bem peculiar.

O “Hell is other people” (o inferno são os outros em inglês) usa as informações
de geolocalização do Foursquare para traçar caminhos em que o usuário não
encontre as pessoas indesejáveis. 

Seu desenvolvedor é Scott Garner e a ideia é impedir aqueles desagradáveis
encontros  ao  acaso,  que podem nos colocar  em situações  embaraçosas  e
constrangedoras.  

O serviço verifica a posição dos seus contatos e calcula uma rota segura para
que o encontro não aconteça. Segundo Garner o aplicativo é, de certa forma,
uma brincadeira, mas já conta com muitos adeptos. 

Quer fazer parte dessa rede antissocial? Clique no link: http://proofoflife.me/en
e faça seu cadastro usando a conta do Foursquare. 

http://proofoflife.me/en


Qual a melhor opção: smartphone importado ou nacional? Veja algumas
dicas

Quer  trocar  ou  comprar  um  aparelho  celular  novo,  com  novas  tecnologia,
aplicativos e tudo mais que se tem direito? Mas está em dúvida entre comprar
lá fora ou no mercado nacional? Com os altos impostos embutidos no Brasil
essas dúvidas são extremamente compreensíveis,  mas veja  agora algumas
das vantagens e desvantagens de cada escolha.

Tecnologia 4G – se você comprar fora do país um smart com a tecnologia 4g
ele,  provavelmente,  não  irá  funcionar  aqui,  pois  a  faixa  de  frequência  é
diferente. Digamos que existe um atraso de tecnologia entre Brasil e EUA, por
exemplo. Aqui a frequência máxima é 3G, que ainda assim não é totalmente
compatível. 

Assistência técnica – é preciso saber que dependendo do modelo comprado
fora do país não haverá assistência técnica para danos e reparos e quando
houver será em áreas bem especificas, como em grandes capitais. Levando
em conta que os novos aparelhos não foram feitos para durar esse ponto é
crucial na escolha.

Garantia – A compra realizada no Brasil garante por lei um período de garantia,
porém na compra feita lá fora é preciso verificar se a garantia será válida em
território nacional, muitas vezes a garantia vale quando o produto também é
comercializado aqui. 

Preço  e  impostos  – Se  você  ou  algum  amigo  estiver  viajando  e  quiser
aproveitar a oportunidade para comprar um aparelho novo, isso será vantajoso,
pois ao regressar o objeto será analisado como item de uso pessoal, logo, sem
impostos. E aqui ele dobrará (ou até mais) de valor. 

Mas  se  a  ideia  é  importar  de  uma  loja  gringa,  talvez  ao  valor  aumente
consideravelmente.  Por  exemplo,  um  Nexus 4 que custa  US$ 380,00 (US$
350,00 + US$ 30,00 de frete), sairá por R$ 851,20 (sem impostos). Quando
chegar ao Brasil,  o produto sofrerá uma taxação de 60% que equivale aos
impostos de importação, soma-se então mais R$ 510,72 ao seu valor.



Samsung Galaxy S4 Active: a prova de água e poeira

Os  aparelhos  celulares  da  Samsung  têm  ganhado  muita  credibilidade  e
aceitação  no  mercado.  Principalmente  os  da  linha  S$.  Recentemente  a
empresa lançou uma novidade aos fãs da marca.  

A evolução do Galaxy S4 vem com plus bastante interessante para quem gosta
de  por  à  prova  a  resistência  dos  aparelhos.  Segundo  anúncio  feito  pela
Samsung  no  começo  do  mês  o  Galaxy  S4  Active  resiste  até  30  minutos
imersos  na  água  numa  profundidade  não  superior  a  um metro,  e  ainda  é
resistente a poeira. Boas adições, não?

Veja abaixo algumas das especificações:

 Processador: 1.9GHz quad-core Qualcomm Snapdragon 600
 GPU: Adreno 320
 Compatibilidade com a rede: GSM quad-band, bandas LTE 2, 4, 5 e 17
 Sistema operacional: Android 4.2.2 com TouchWiz UX Nature 2.0
 Display: 5 “1920×1080 (441 DPI) TFT LCD
 Memória: 2GB RAM / 16 GB de armazenamento (10 GB utilizável)
 Câmeras: 8MP traseira / frontal de 2MP
 Bateria: 2600mAh, amovível
 NFC: Sim
 Portas / armazenamento expansível: microUSB / microSD
 Espessura: 9,1 milímetros
 Peso: 149g (5,3 oz)
  



Já pensou em imprimir seus pensamentos? 

Se você adora criar um mundo paralelo em seus pensamentos essa é a hora
de fazer tudo virar realidade. Imprimir ondas cerebrais já é possível. 

As  impressoras 3D convencionais  ficam ultrapassadas quando o  assunto  é
imprimir pensamento.  A Start Up chilena  Thinker Thing criou uma tecnologia
que  capta  as  ondas  cerebrais  e  essas  são  transformadas  em  objetos
impressos. 

Funciona da seguinte  maneira,  um  headset instalado na cabeça do usuário
capta  as  ondas e  um software  as  traduz.  Mas claro  que ele  não reproduz
perfeitamente,  a  impressora  que  está  em  fase  de  testes,  reproduz  formas
básicas,  como por  exemplo se tem curvas,  círculos,  retas,  se são imagens
redondas, grande, pequenas. 

Em seguida o pensamento e modelado e finalizado, então uma impressora 3D
da  MakerBot  executa  a  impressão.  A Start  Up  tem  um  projeto  teste  em
andamento,  chama-se  Monster  Dream  que  pretende  imprimir  os  monstros
imaginários das crianças. 

Agora, mais do que nunca, é possível imaginar um mundo melhor e fazer dele
uma realidade. 



Conheça a garagem do reduto de gênios da tecnologia

Existe  um  lugar  mágico  que  é  praticamente  uma  fábrica  de  gênios  da
tecnologia. Onde nascem e se perpetuam grandes revolucionários. Esse lugar
chama-se Vale do Silício.

 

É no Vale do Silício, mais especificamente em Palo Alto, que fica a garagem
dos amigos  William Hewlett e David Packard, ambos estudavam na  Stanford
University. Foi em 1938 que a dupla iniciou seus trabalhos em um oscilador de
áudio, essas atividades foram o ponta pé inicial do que um dia seria a HP, mal
sabiam eles que aquela região seria referencia em tecnologia para o mundo
inteiro. 

Atualmente  a  garagem  é  propriedade  particular,  mas  para  o  Estado  da
California e para os amantes da tecnologia o local é patrimônio histórico. Quem
visita o Vale sempre passa pela chamada “garagem da HP”. 

Hoje  a  HP  é  uma  das  maiores  e  principais  empresas  de  computação,
impressão,  tratamento  de  imagem  e  software  e  serviços.  Seu  negócio  é
dividido em cinco grupos: 

 ESG - Grupo de Sistemas Corporativos: disponibiliza componentes da
infraestrutura de TI empresarial;

 IPG -  Grupo  de  Imagens  e  Impressão:  equipamentos  como
impressoras laser, câmeras, scanners, suprimentos e acessórios para uso
comercial e doméstico;

 HPS - Serviços HP: equipes no mundo inteiro oferecendo orientação,
transferência de conhecimento e serviços dos mais variados tipos na área
de TI;

 PSG -  Grupo de  Sistemas Pessoais:  fornecendo  sistemas pessoais
para computação, como PCs, notebooks, estações de trabalho, thin clients,
handhelds, entre outros.

 ISS - Grupo de Suporte a Servidores de Arquitetura Intel: atendem
as  necessidades  de  pequenas,  médias  e  grandes  empresas,  também
focado em tecnologias de armazenamento, tais como DAT, DLT e LTO.E aí
já se inspirou na sua garagem hoje? 

http://pt.wikipedia.org/wiki/ISS
http://pt.wikipedia.org/wiki/PSG
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=HPS&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/IPG
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Guerra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stanford_University


Sony inicia a venda de Tv 4K mais baratas

Gosta de TVs? E além do aparelho  convencional  admira  toda parafernalha
tecnológica que vem no combo? Pois saiba que a Sony acaba de ultrapassar
seus próprios limites e lançou uma nova linha de TVs

. 

A Sony anunciou a venda das TVs da linha X905 (4K) em lojas convencionais
ou na Sony Store. Serão disponibilizadas duas versões Ultra HD, uma de 55” e
outra de 65”, seus preços estão entre R$ 12.999 e R$ 22.999, respectivamente.

A TV com 3840 x 2160 pixels, a X905 tem funcionalidades de Smart TV, possui
Wi-Fi, processador Dual-core, acesso à Internet e à loja de aplicativos online da
Sony,  e  ainda  há  um  recurso  que  utiliza conectividade  NFC  para  uso  em
sintonia com smartphones da linha Xperia. Ele permite espelhar o conteúdo da
tela do telefone na televisão.

É uma maior qualidade em áudio, imagem e interação. E aí gostaria de ter uma
TV dessas em casa?



O homem mais procurado do mundo

Edward Snowden, um ex-funcionario da NSA (Agência Nacional de Segurança)
dos Estados Unidos é o homem mais procurado do mundo. Isso aconteceu
depois que Edward divulgou as ideias de espionagem do Governo Americano,
na qual  todas as informações que circulam na internet são vigiadas,  e isso
inclui  e-mail,  redes sociais,  mensageiros,  dados bancários, etc.  O programa
responsável por catalogar e rastrear todas essas informações chama-se Prism.

Snowden fugiu para Hong Kong de onde fez entrevistas para divulgar o Prism,
depois para a Rússia e até então seu paradeiro é desconhecido. Seu objetivo é
encontrar um asilo político, pois para o seu país de origem ele é considerado
um perigoso e não voltará mais. 

 “Eu quero que o foco esteja nos documentos e nos debates que isso deve
desencadear entre os cidadãos sobre o tipo de mundo que queremos viver.
Minha única motivação é informar o público sobre o que é feito com nome dele
e o que é feito contra eles”, disse Edward ao jornal The Guardian.



As tecnologias nos deixam mais burros? 

Já parou para pensar  que as tecnologias facilitam a vida, mas nos deixam
preguiçosos?  Atualmente  tudo  está  pronto  para  ajudar  a  solucionar  algum
problema, quer alguns exemplos? Segue:

Corretor automático – os corretores fazem com que os usuários escrevam
mais despreocupados com a forma correta do texto. Se não quiser sofrer desse
mal desligue o corretor, desafie-se a escrever corretamente sem ele.

Smatphones – nele você anota telefones (alguém ainda decora números?),
datas importantes, horários de atividades durante o dia e tem aplicativo para
todas as ocasiões. Sem contar na falta de concentração que esse aparelho
proporciona. 

Calculadora – até mesmo para contas simples a calculadora é requisitada,
ainda mais quando tem essa ferramenta tão próxima – no smartphone, não é? 

GPS – quase certeza que seu pai era um guia ambulante dos mais diversos
lugares, mas hoje em dia usamos o GPS para ir ali na outra cidade. Confiamos
tanto no aparelho  que até quando ele  erra  não nos preocupamos,  pois  de
algum jeito voltaremos para a rota correta. Mas já tentou fazer caminhos novos
sem GPS? 



45% das empresas brasileiras não possuem site, apontam estudos 

Segundo um estudo realizado pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da
Informação e da Comunicação (Cetic.br) com 6400 empresas com pelos 10
funcionários, 45% delas não possui site corporativo.

Mas isso muda conforme maior é o porte da empresa, das de grande porte
87% estarão inseridas na comunicação digital. 

Já  se  tratando  de  mídias  sociais  a  presença  é  bem  menor,  apenas  36%
mantém  perfis  ativos,  do  conteúdo  a  maioria,  78%,  reproduz  matérias  e
informações  sobre  elas  mesmas,  seguido  de  respostas  a  dúvidas  e
informações relacionadas à sua área de atuação.



Velozes e Furiosos 6 – conheça as máquinas que detonam na tela do
cinema 

Velozes  e  Furiosos  6,  que  tem  Vin  Diesel como  protagonista,  teve  estreia
mundial  em  maio.  O  filme,  que  já  figurinha  marcada  quando  o  assunto  é
velocidade, se destaca por suas músicas, belas mulheres e, lógico, seus carros
incríveis, tunados, rápidos em cenas repletas de adrenalina.

Dennis  McCarthy  é  o  nome  responsável  pela  produção  dos  carros,  sua
estratégia é comprar velhos e acabados e reforma-los para as locações do
filme.  Veja  abaixo  alguns  dos  possantes  que  ilustram  a  nova  aventura  de
Velozes e Furiosos.   

[foto] Plymouth Barracuda: com fortes V8, lançado pouco antes do Mustang.
O ‘Cuda traz um V8 big block 426 (7 litros) de 430 cavalos, com o shaker
destacado sobre o capô. No interior, um câmbio manual de quatro marchas.

[foto] Plymouth Superbird: modelo especial produzido em série pela Chrysler

nos EUA. Seu coeficiente de arrasto é de apenas 0,28.. Para ser usado nesta

edição, Dennis fez algumas alterações para agradar ao estúdio, como reduzir o

comprimento do bico e abaixar a grande asa traseira.

[foto] BMW M5: com um V8 biturbo que rende 560 cv de potência – apenas 10

cv a  menos  do  que a  Ferrari  458  Italia.  Acelera  de  0  a  100 km/h  em 4,2

segundos, superando o recorde que antes pertencia também a um alemão, o

Audi R8 V10, que registrou 4,3 segundos.

[foto]  Dodge Charger SRT: com um motor V8 de 465 cavalos de potência. O
câmbio  é  um automático  de  cinco  marcha  e  é  possível  trocá-las  atrás  do
volante. A velocidade máxima estimada é de 280 km/h, com aceleração de 0-
100 abaixo dos cinco segundos.

[foto] Dodge Challenger SRT: 470 cavalos, motor de 6,4 litros, pertence a uma

empresa ligada à produção do filme, então ele quase não sofreu alterações

comparado  ao  original,  tem  apenas  o  diferencial  blocado  e  uma  grande

alavanca do freio de mão, para fazê-lo andar de lado.

[foto] Nissan GT-R: o motor é V6 Biturbo de 530cv, vai de 0–100 km/h em 3.3s

e tem velocidade máxima de 316 km/h. Para o filme recebeu alterações na

mecânica e na carroceria: novos para-choques, saias, aerofólio traseiro e rodas

maiores. A suspensão rebaixada.

 



Setenta anos de puro charme

Quando se pensa num carro clássico, charmoso e que nunca saiu de moda
qual carro vem à cabeça? Exatamente, o Fusca. O primeiro modelo produzido
pela Volkswagem em 1938, chegou ao Brasil em 1950 e que em 1972 alcançou
a marca de veículo mais vendido do mundo ultrapassando a Ford, esse ano o
Fusca está de volta num molde totalmente arrojado, mas sem deixar de ser o
queridinho de sempre.

O Fusca ficou dezesseis anos fora do mercado brasileiro, sua ultima fabricação
foi no ano de 2003 no México, a Volkswagem tentou emplacar o modelo com o
New Beetle, mas nada se compara ao bom e velho Fusca, nessa rejuvenescida
versão as novidades são extraordinárias. 

A Volks apresenta três variações de pacote, dos quais os preços variam entre
R$ 76.600, R$ 80.990 e R$ 102.271 de acordo com os itens adicionados. Mas
a base mecânica do Fusca 2013 traz motor de 2 litros, sobrealimentado por
turbo e com injeção direta de gasolina, gerando 200 cavalos de potência (a
5.100 rotações) e torque de 28,55 kgfm (em precoces 1.700 giros),  câmbio
manual de seis marchas e suspensão McPherson na dianteira e Multilink na
traseira. 

A série ainda é equipada com rodas Spin de 17 polegadas, direção elétrica, ar,
retrovisores elétricos, spoiler traseiro bicolor, pedaleiras e ponteira de escape
dupla cromadas, computador de bordo, relógios sobre o painel central, sistema
de som com tele  sensível  ao toque,  CD changer,  telefonia  por  Bluetooth  e
autofalantes, revestimento mesclado para bancos e de couro para o volante e
iluminação das portas. 

Já  os  itens  de  segurança  do  Fusca são  equipados  com faróis  de  neblina,
sensores  de  estacionamento  dianteiros  e  traseiros,  controle  de
cruzeiro, airbags duplos frontais  e laterais,  freios com ABS (antitravamento),
ASR  (controle  de  tração),  ESC  (controle  de  estabilidade),  assistente  para
aclives e XDS (bloqueio eletrônico do diferencial).

A mesma silhueta do clássico Fusquinha em um design muito mais esportivo.
Como diz o slogan da Volks: “É tanto luxo que, se não fosse o Fusca, seria
frescura”. 

Link complementar [http://youtu.be/8yazOo-kGs8] 



Nova Silverado Hight Country – carro de trabalho ou de luxo?

De modo geral a única função de uma pick up é a de carregar coisas, mas a
nova Silverado da Chevrolet tratou de mudar esse conceito. Depois de ignorar
o fato de que uma pick up também poderia ser carro de luxo os paradigmas
foram, finalmente, quebrados.  Foi apresentada oficialmente no início do ano
nos Estados Unidos a  terceira  geração da Chevrolet  Silverado denominada
High Country, segundo o departamento de marketing, a promessa do modelo é
que ela seja o top de linha da marca. 

Dentre os itens da nova Silverado Hight Country estão grelha cromada única,
com barras cromadas horizontais, rodas cromadas de 20 polegadas exclusivas,
frisos  laterais,  maçanetas  e  espelhos  cromados,  pára-choque  traseiro  com
CornerStep. Além do máximo conforto interno, conta com bancos aquecidos e
de  refrigeração de couro  balde,  sistema MyLink  com uma tela  sensível  ao
toque de 8 polegadas e sistema de áudio Bose Premium e um dispositivo de
entretenimento nos bancos traseiros. Ainda tem volante aquecido, tecnologia
de assistência ao motorista, pedais ajustáveis e controlador de travagem do
reboque. Já os motores são dois V8 – um de 5.3 e outro de 6.2 litros, ambos a
gasolina.

Daí a pergunta: para que tudo esse luxo num caro de carga? Talvez seja para
suprir as necessidades de quem passa horas a fio dentro do veículo, ou que
fazem dele seu escritório ambulante e até mesmo seu lar por noites de viagens
e estradas. A Chevrolet foi bastante oportunista, no bom sentido, em buscar
sua parte no mercado de pick ups luxuosas. 



Todo garbo e elegância do novo Golf Cabriolet 2014

O novo Golf Cabriolet da Volkswagem, baseada na sexta geração do Golf, tem
tantos  detalhes  sensacionais  que  é  muito  difícil  destacar  somente  um  ou
escolher  o  mais incrível  entre eles,  mas vamos à uma breve apresentação
dessa máquina? 

Quem adquirir  esse caro terá o privilégio de dirigir  um dos mais potentes e
rápidos automóveis  entre  os  esportivos,  bastam apenas 6,4 segundos para
atingir 100 km/h, enquanto sua velocidade máxima é de 250 km/h. O modelo
conta com luzes diurnas de Led, luzes traseiras de Led, rodas de liga leve aro
18 com a opção de encomendar aros 19, bancos esportivos, estofos em couro,
controle automático de clima, sistema de áudio com CD player e para-choques
com design de automobilismo. 

Quer mais? O motor de quatro cilindros possui  uma potência de arrancada
impressionante através de seu turbo compressor (equipamento adicionado aos
motores de combustão interna que aproveita os gases de escape para injetar
ar nos cilindros) e um Intercooler (um permutador de calor usado em carros
com turbo ou compressor mecânico), Os pistões, as bielas e o bloco do motor
foram projetados com mais  capacidade e  resistência,  nada mais  justo  com
tanta potência. 

Além do básico há muito mais segurança com a proteção de capotamento, em
apenas  um  quarto  de  segundo  o  sistema  do  Golf  Carbriolet  aciona,  pelo
controlador de airbagag, a proteção nos encostos dos bancos em posição de
repouso que sustenta a pessoa impedindo que a mesma caia abruptamente no
caso de capotamento. 

Para complementar a segurança há airbags frontais e laterais,  praticamente
todo o interior do carro possui essa proteção, além de airbag para os joelhos do
motorista.  Junto com o cinto de segurança, existe uma almofada de ar que
absorve a energia da área pélvica e das pernas, o que leva a uma redução da
carga do ocupante. 

Quanto custa essa máquina? Uma bagatela de 43.325 € que equivale a R$
114.000,00.  

Link complementar [http://youtu.be/hkAcNpTpVaM] 



Manutenção básica para carros Ford

Comprar um carro é um dos sonhos mais comuns entre os brasileiros, mas
além de comprar é importante mantê-lo sempre bonito e bem cuidado. Para
isso  veja  algumas  dicas  básicas  para  carros  Ford  e  sinta  como  se  seu
automóvel tivesse acabado de sair da fábrica.

Dirigindo 

- Antes de ligar o carro não acelere, isso só desperdiça gasolina e compromete 
a qualidade do motor. O combustível não queimado pode alterar o óleo das 
paredes do cilindro do motor causando estragos ao longo do tempo.

- Não deixe o pé sobre a embreagem, pois isso faz com que o disco esquente e
assim desgasta componentes da transmissão, como o platô, rolamento e disco 
de embreagem.

- Não freie bruscamente quando vir um obstáculo, isso trava a roda e causa um
impacto ainda maior, e sobrecarrega a suspensão e o sistema de freios.

- Na hora de arrancar faça com delicadeza, as partidas bruscas aumentam o 
consumo de combustível, reduzem a vida útil das engrenagens, dos pneus e da
embreagem.

- Só use o limite de rotação das marchas em casos específicas, como em uma 
ultrapassagem. Nos demais, “esticar” as marchas provoca desgaste do motor e
gasta mais combustível.

- Cuidado ao estacionar, parar com os pneus na guia da calçada faz com que a
pressão desigual desfigure a estrutura dos pneus, além de afetar o 
balanceamento das rodas e o alinhamento da direção.

Os equipamentos

- Alinhamento e balanceamento: devem sempre que trocar os pneus ou quando
a borracha das rodas estiver desgastadas, quando o carro “puxar” para um 
lado ou houver tremor no volante;

- Bateria: precisa ser verificada a cada três meses, mesmo sendo nova. 
Geralmente, dura dois anos;

- Filtros de ar, óleo e combustível: precisam ser trocados de acordo com o 
prazo de validade do manual. Em média, os filtros de ar e óleo são renovados a
cada 15.000 quilômetros. Os de combustível 30 e 50 quilômetros.



- Correia: dura mais de 100.000 quilômetros e deve ser checada em todas as 
revisões.

- Velas: devem ser checadas todo mês. A deterioração nos eletrodos faz o 
carro engasgar na partida, falhar em marcha lenta e aumentar o consumo de 
combustível.

- Amortecedores: devem ser examinados a cada 20.000 quilômetros ou antes, 
caso haja ruídos, batidas ou instabilidade. Sua troca pode variar entre 40.000 e
80.000 quilômetros, dependendo do uso do veículo.

- Óleo: troque na quilometragem ou tempo indicado pelo manual. Só complete 
quando o nível do produto estiver próximo do mínimo, com o motor frio.

- Pastilhas de freio: a inspeção ocorre a cada 10.000 quilômetros, quando o 
freio faz barulhos estranhos.

- Limpador de para-brisa: verifique e troque as palhetas uma vez por ano ou se 
ressecar ou deformar a borracha.

- Kit de embreagem: quando desgastado, o pedal da embreagem fica duro e as
marchas “raspam”. A vida útil do kit fica em torno de 80 quilômetros.

- Catalisador: Pode durar 80.000 quilômetros, dependendo da qualidade do 
combustível.



Condições adversas de passageiro e motorista 

No último item sobre as condições adversas veremos sobre a influência do
motorista e do passageiro. Para lembrar o conceito as condições adversas são
fatores que prejudicam o desempenho do condutor do veículo, possibilitando a
maior probabilidade de acidentes. Já falamos de luz e de tempo, via, trânsito.

Dirigir  é  bom  e  estar  acompanhado  é  melhor  ainda,  mas  os  passageiros
também  podem  influenciar  no  desempenho  do  condutor  e  na  viagem.
Certifique-se que estão sentados adequadamente e com segurança, não deixe
que eles “participem” do ato de dirigir, com as crianças – sentar na frente só se
tiver  mais  de  10  anos,  se  forem  pequenas  coloque-as  devidamente  na
cadeirinha,  oriente-as  a  não  colocar  partes  do  corpo  para  fora  do  veículo,
respeite  o  limite  de  passageiros  e  tente  administrar  possíveis  alterações
emocionais.

Você é a peça mais importante no veículo e o único que pode alterar um fato, o
seu  estado  emocional  físico  e  psicológico  são  determinantes  para  evitar
acidentes. Por tanto não dirija caso tenha: fadiga, sono, fome, tenha usado
drogas,  visão  ou  audição  deficientes  sem os  aparelhos  corretivos,  estados
emocionais  extremos,  preocupações,  medo,  insegurança  ou  demais
perturbações  física,  resolva  esses  elementos  e  depois  assuma  a  direção,
garantindo assim sua total dedicação à viagem. 

Cuidado  com remédios  ou  bebidas  para  manter-se  acordado,  em geral  as
drogas co esse intuito retarda a vontade de dormir,  mas quando o sono se
manifesta acontece rapidamente, com possibilidade de o motorista dormir ao
volante e provocar acidentes com a perda de controle momentâneo. 

Lei Seca, muito mais rígida 

Álcool  e  direção  definitivamente  não  combinam,  essa  combinação  é
responsável  por  grande  parte  dos  acidentes  de  trânsito.  A  excessiva
autoconfiança, o reflexo e atitude lentos, perca da capacidade de coordenação
são alguns dos efeitos do álcool no organismo. Em dezembro de 2012, foram
implementadas alterações no Código Brasileiro de Trânsito que deixaram a Lei
Seca ainda mais rígida. 

Agora vale como prova testemunhos, vídeos, relatos ou outras provas servem

para indicar se um condutor estava alcoolizado no volante. A multa aplicada

para  essa infração que era  de R$ 957,70 passou para  R$ 1.915,40.  Se o

condutor for reincidência o valor pode dobrar e a habilitação é suspensa por um

ano.



Seja prudente com sua vida e com a vida das pessoas ao seu redor, se beber
chame um táxi, use transporte coletivo ou passe as chaves para alguém que
não tenha ingerido álcool. 



Condições adversas: via, trânsito e veículo

Para  recordar  as  condições  adversas  são  fatores  que  prejudicam  o
desempenho  do  condutor  do  veículo,  possibilitando  assim  a  maior
probabilidade de acidentes. Existem sete condições que merecem atenção, já
falamos de luz e de tempo e agora falaremos de via, trânsito e veículo.

Lembram que antes de sair de casa é muito importante fazer um planejamento
de roteiro para evitar atrasos, prever situações de riscos e estimular a tomada
decisão. No caso, ao prever que  você enfrentará condições adversas de via
também é preciso se planejar, sempre que possível verifique as informações
sobre as vias que percorrerá. 

Algumas dicas essenciais: a velocidade e a maneira de dirigir devem estar de
acordo com o contexto, se, por exemplo, a via apresenta buracos no pavimento
ou a falta de acostamento deve ser levar em consideração a maneira de dirigir
nesse ambiente, com mais cautela e atenção, verifique a velocidade máxima
da via, no caso de imperfeições reduza a velocidade, bem como ferramentas
de emergência  do  veículo.  Outros  fatores  que podem danificar  o  veículo  e
provocar acidentes são elementos como areia, água e óleo na pista. 

Já as condições adversas de trânsito podem ocorrer em ruas urbanas, rodovias
e  estradas.  Nas  vias  urbanas  o  fato  do  trafego  se  intenso  e  lento  nos
congestionamentos é bem comum que ocorra acidentes, talvez você deve ter
ouvido alguém falar: “mas como acidente se está tudo parado?”, mas controlas
o carro num espaço reduzido e com muitos veículos ao redor exige atenção
igual ou tão importante quanto uma rodovia, isso sem levar em consideração
aspectos como estresse, pressa e impaciência que costumam aparecer nesses
momentos.  Se  estiver  enfrentando  esse  tipo  de  situação  algumas posturas
podem  amenizar  os  danos:  não  buzine,  dê  a  passagem,  tenha  caminhos
alternativos e seja gentil para evitar conflitos. 

O veículo deve estar em perfeito estado para enfrentar as condições adversas,
revise os itens de segurança, regule bancos e retrovisores, e principalmente a
direção e suspensão para evitar a perda de controle do automóvel. Verifique
com  certa  periodicidade  as  condições  da  suspensão,  pois  ela  garante  a
estabilidade do veiculo. A direção também deve passar por e visões e teste
para garantir  que não ocorrerá o “puxar”  da direção para determinado lado.
Com  os  pneus  os  cuidados  devem  ser  com:  a  calibragem,  desgaste  e
deformações na carcaça. Além de vibrações do volante e balanceamento das
rodas.  



Condições adversas: luz e tempo

As condições adversas são fatores que prejudicam o desempenho do condutor
do veículo,  possibilitando assim a probabilidade de acidentes.  Existem sete
condições que merecem atenção, aqui veremos duas: as de luz e de tempo. 

Excesso de luz: a boa iluminação é muito importante para a direção defensiva,
pois  a  intensidade  ou  falta  de  luz  pode  afetar  a  visão  do  motorista.  Esse
fenômeno é chamado de ofuscamento (muita luz) e penumbra (pouca luz). Sob
a luz do dia utilize óculos apropriados e o pára-sol para criar sombra nos olhos.
Já a penumbra ocorre geralmente no anoitecer  e  no amanhecer,  quando o
tempo está nublado ou quando chove muito, nesse caso é importante que você
seja visto, ligue os faróis baixos e reduza a velocidade. Nunca olhe diretamente
para  os  faróis  de  carros  que  vem  na  direção  contrária,  isso  pode  causar
cegueira momento na qual o condutor poderá demorar de 4 a 7 segundos para
sair do ofuscamento. 

Por outro lado as condições adversas de tempo ou clima podem ser: chuva,
neblina ou cerração, aquaplanagem ou hidroplanagem e fumaça proveniente
de queimadas.  

Em caso de chuva extrema a melhor opção é parar o veículo em lugar seguro e
aguardar  a  tempestade  passar,  mas  caso  seja  possível  prosseguir  as
indicações são: reduzir a velocidade e manter uma maior distancia dos outros
automóveis, ascender os faróis para facilitar ser visto, ter os limpadores e para-
brisas em bom estado de utilização e usá-los. 

Em  caso  de  neblina  ou  cerração  a  visibilidade  também  fica  muito
comprometida, as indicações são: segure bem o volante para evitar perder o
controle em obstáculos não vistos, aumente a distancia entre os demais carros,
evite o embaçamento dos vidros e ligue os faróis baixos. 

Já nos casos de aquaplanagem e hidroplanagem significa que o carro estará
transitando sob uma fina camada de água, ou seja, os pneus perdem aderência
com o solo e o condutor poderá perder o controle do volante. Os cuidados
necessários  são:  reduza  a  velocidade,  rode  com  pneus  novos  e  em  bom
estado, aumente a distância entre os demais veículos e segure firme no volante
para evitar a perda de controle. 

E por  fim há a fumaça proveniente de queimada que além de prejudicar  a
visibilidade a fuligem pode reduzir a aderência do piso. Para evitar maiores
problemas feche os vidros e reduza a velocidade, não pare o veículo na pista
próximo de fumaças, pois os outros condutores poderão não vê-lo. 



Direção defensiva, você pode fazer a diferença 

As  estatísticas  comprovam  que  as  ocorrências  de  acidentes  no  transito
aumentam a cada ano, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 90%
das  chamadas  de  emergência  ocorrem  por  falhas  humanas,  6%  pelas
condições da via e 4% por falhas mecânicas. 

O melhor modo de evitar acidentes é dirigir defensivamente, estar atento e ser
prudente  são  os  primeiros  passos  para  uma  boa  condução.  Além disso,  o
planejamento  antecipado  também  é  importante  para  defender-se  do  mau
comportamento  dos  demais  condutores  e  das  condições  adversas.  Dirigir
defensivamente  é  dirigir  para  evitar  acidentes  e  consequentemente  impedir
prejuízos humanos e materiais.  Dessa maneira o condutor defende sua vida e
das pessoas ao seu redor.  

Conhecer  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (CTB)  é  item obrigatório,  pois  o
condutor tem o dever legal de conhecer, aplicar e respeitar as leis de transito, o
resultado  dessa  conduta  será  uma  viagem  tranquila,  sem  atrasos,  sem
estragos do veículo, sem acidentes e com gentileza no transito. Grande parte
dos  acidentes  ocorrem  pelo  descaso  e  desconhecimento  das  normas
estabelecidas pelo CTB. Além da noção das regras algumas características
humanas  são  cruciais  para  se  evitar  acidentes,  tais  como  conhecimento,
previsão, atenção, decisão e habilidade. 

Conhecimento: conhecer as normas, as leis, as proibições, direitos e deveres
que constam no CTB;

Previsão: o condutor deve ser capaz de prever acontecimentos e situações de
riscos;

Atenção: os veículos automotores exigem a máxima atenção dos condutores,
cada segundo deve-se manter atentas as condições da via (sinalização, tempo,
condições, adversidades) e às condições físicas e mentais do condutor. Não se
distraia, não use celular, deixe o volume do rádio num volume que é possível
ouvir o ambiente fora do veículo e atenção ao manter-se conversando com os
passageiros, utilize os espelhos retrovisores para contato visual.         

Decisão: quando estiver uma situação de risco sua decisão deve ser rápida e
assertiva para evitar acidentes, esteja hábil para essas ocasiões;

Habilidade: desenvolver a habilidade no volante é um ponto muito importante
para o condutor, manusear as ferramentas, a velocidade na tomada de decisão
e os macetes do transito vem com o tempo de prática, mas o importante é que
a prática seja sempre positiva e defensiva. 

E  acima  de  tudo  tenha  bom  senso  ao  volante,  leve  com  você  sua  CNH
(Carteira Nacional de Habilitação), respeite os limites de velocidade, use o cinto



de segurança e exija que seus passageiros também o usem. E esteja sempre
alerta  sobre  o  que  acontece  ao  seu  redor.  Dirigir  é  prazeroso,  mas  seu
empenho vale vidas.  Vá e volte  com a certeza de que fez  o certo  para  si
mesmo, para a sociedade, condutores e transeuntes.  



Qual o momento certo de trocar a marcha?

Dirigir é uma das coisas mais gratificantes e prazerosas da vida moderna, além
de  facilitar  o  dia-a-dia  em  muitos  aspectos.  Mas  para  aqueles  que  são
iniciantes nessa arte algumas dúvidas estão sempre presentes, entre elas: qual
o momento certo de trocar a marcha? Antes é importante entender a função
das  marchas,  que  servem  para  arrancar,  no  caso  da  primeira,  e  para  dar
velocidade ao automóvel conforme a necessidade do motor, elas são partes
determinantes  para  manter  a  boa  qualidade  do  veículo  e  economizar
combustível. 

Todo carro possui sua própria sensibilidade para troca de marchas, conforme a
prática  do  condutor  fica  cada  vez  mais  fácil  de  identificar  quando  o  motor
“pede” a troca, isso acaba tornando-se um hábito comum e quase automático.
Esse “pedido”  vai  variar  de acordo com o RPM (rotação por  minuto),  mas,
antes de qualquer coisa, é importante verificar o manual do veículo e saber
qual a indicação do fabricante. Em média o tempo ideal para trocar a marcha é
quando o motor atinge 2.000 e  3.000 giros ou RPM (rotação por minuto), uma
regra  básica  – RPMs mais  baixos:  menor  consumo de combustível;  RPMS
mais altos: maior consumo de combustível. 

Alguns modelos possuem o contador de giro facilitando o momento de troca de
marcha,  mas  para  aqueles  modelos  que  não  têm  o  contador  de  giros  no
automóvel  a  velocidade  pode  ser  um  bom  parâmetro.  Por  exemplo,  a
arrancada sempre será em primeira marcha, pois o motor precisa de muita
força para se movimentar. Subidas são melhores em segunda marcha. Entre
30 ou 40 km/h use a terceira, entre 50 ou 60 km/h mude para a quarta marcha.
Ao atingir cerca de 70 ou 80 km/h você engata a 5ª marcha. 

Mas, lembre-se: verifique o manual do veículo antes de dirigir. Essa prática é
importante  para  sanar  dúvidas  importantes  sobre  o  funcionamento  de  seu
carro. Pesquise e converse com condutores mais experientes ou ainda, com
instrutores de autoescolas. E acima de tudo tenha bom senso ao volante, leve
com você sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação), respeite os limites de
velocidade, use o cinto de segurança e exija que seus passageiros também o
usem. E esteja sempre alerta sobre o que acontece ao seu redor.  Dirigir  é
prazeroso, mas seu empenho vale vidas. Vá e volte com a certeza de que fez o
melhor para si mesmo, para a sociedade, condutores e transeuntes.
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