
 
 

 

A GPS Aurora é uma empresa que se preocupa com o cliente, por isto investe sempre em 

tecnologia, desenvolvimento e ainda fecha parcerias com grandes distribuidores de peças e 

softwares. 

Pensando nisto, resolvemos ir mais longe! 

Em virtude de muitos usuários estarem razoavelmente longe de nossa unidade, 

desenvolvemos uma ferramenta que é capaz de atualizar de 10 a 15 minutos qualquer 

aparelho de GPS que contenham estas características: 

Nas plataformas  Windows CE 5.0 ou 6.0 

 

- Memória RAM de mínimo 64MB a 128MB 

- Sistema Operacional Aberto (Permita instalar qualquer tipo de software sem intervenções). 

- Memória interna de pelo menos 1GB a 2GB (quando for de menor volume, haverá a 

necessidade de utilizar um micro SD ou SD Comum. 

- Entrada para cartão de memória de 2GB Micro SD ou SD Card. 

 

Nas plataformas  Innolux, Linux e Unix 

 

- Memória RAM de 64MB ou 128MB 

- Sistema Operacional Fechado (Intervenções sem a necessidade de autenticação). 

- Memória interna de pelo menos 524Mb a 1GB 

- Entrada para cartão de memória de 2GB a 4GB (mínimo) Micro SD ou SD Card. 

- Navcore ou Patch Data atualizado e funcionando (para toda a linha Tomtom). 

- Garmin Core DLL Upgrade Aberto (válido para toda a linha Nüvi) 

Com estas características acima, nós vamos conseguir atualizar o seu GPS do mesmo modo 

que é feito em nosso balcão de atendimento. O valor deste serviço será reduzido pelo fato do 

usuário ser o instalador e não a GPS Aurora. Abaixo você encontrará informações de como 

vamos proceder para fechar esta negociação. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abaixo... 

 

Informações detalhadas do plano de contratação do serviço de Instalação IGO  835 para PND 

(Personal Navigation Device) / GPS (Aparelhos de GPS) – MÉTODO ONLINE: 

 
Instalação dos Mapas: Brasil 2013.Q1+Radares 2013.04 com 100% do Rodoanel Mário Covas Incluso. 
100% de visibilidade das novas Marginais Tiete e Pinheiros (Grande SP) + Adição da Nova Dutra e 
outros novos municípios. 
 
 

Mais recursos: 
  
- Melhor para renderização 3D complexos cruzamentos. 
- Terreno do mapa sombreado. 
- País rodoviário específicos com visualização protegida. 
- Multi planejamento de rotas com passagem de fronteira sem cortes. 
- Melhor orientação sobre o mapa. 
- Selecione rota dos Favoritos. 
- Carregar e salvar suas rotas. 
- Desvio de função. 
- Métodos de encaminhamento de rever a distância e o tempo de chegada. 
- Ajustar à tela - veja o seu percurso em uma tela cheia. 
- Melhor instrução de voz e de orientação, novas vozes, adicione mais tipos de vozes ou altere como 
necessitar! 
- Os avisos visuais para as restrições. 
- GPS tela de dados informando latitude e longitude. 
- Comutação automática entre o modo Dia / Noite. 
- Planejamento automático de trajeto. 
- Orientação do ecrã (Menu de opções) 
- Opção de troca de máscaras de fundo e adição do famoso "carrinho vermelho" no lugar da seta de 
indicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

O mapa do Brasil e suas principais abrangências técnicas: 
  
-  Cidades Navegáveis: são 500 cidades navegáveis e 1480 cidades mapeadas. 
- Pontos de interesses no mapa: mais de 1 milhão e meio entre hotéis, restaurantes, shoppings; caixas 
eletrônicos; cinemas; teatros; postos de gasolina; hospitais; delegacias de polícia; pontos turísticos, etc.  
- 16.000 pontos de Radares e você poderá atualizar por conta todos os radares móveis e fixos. 
- Contém o Complexo mais esperado do ano e o término de suas obras em 100% chegando ao Município 
de Mauá – Grande ABC (SP) – Rodoanel Mário Covas 2011. 
- Contém modificações das novas faixas das Novas Marginais Pinheiros e Tietê. 

 
 

 

Interseções  

Bandeirantes 

Anhangüera 

Castelo Branco 

Raposo Tavares 

Régis Bittencourt 

Imigrantes 

Anchieta 

Ayrton Senna (2014) 

Dutra (2014) 

Fernão Dias(*) 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_dos_Bandeirantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Anhang%C3%BCera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Castelo_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Raposo_Tavares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_R%C3%A9gis_Bittencourt
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_dos_Imigrantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Anchieta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Ayrton_Senna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Presidente_Dutra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Fern%C3%A3o_Dias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SP-348.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SP-330.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SP-280.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SP-270.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BR_116.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SP-160.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SP-150.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SP-070.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BR_116.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BR_381.png


 
 

 

O trajeto do Rodoanel Mário Covas cruza os seguintes municípios, todos na região 
metropolitana de São Paulo. 

Trecho oeste (2002) Trecho sul (2010) 

São Paulo  Embu  

Barueri  Itapecerica da Serra  

Carapicuíba  São Paulo 

Osasco  São Bernardo do Campo  

Cotia  Santo André  

Embu  Ribeirão Pires  

 
Mauá  

 

Memorial descritivo rodoviário: 

 
km 00 - Início da rodovia. 

 km 00 - Início do trecho sob concessão da CCR RodoAnel 

 km 00 - Acesso à Estrada Velha de Campinas (Pedágio) 

 km 03 - Acesso à Bandeirantes (Pedágio) 
 km 05 - Retorno 

 km 06 - Acesso à Anhanguera (Pedágio) 
 km 13 - Polícia Militar Rodoviária 
 km 13 - Serviço de Atendimento ao Usuário 

 km 14 - Acesso à Castelo Branco (Pedágio) 
 km 16 - Retorno 
 km 20 - Acesso à Osasco (Jardim Padroeira) e Carapicuiba (Parque Jandaia) (Pedágio) 

 km 24 - Acesso à Raposo Tavares (Pedágio) 
 km 25 - Pedágio unidirecional (pista externa) 

 km 29 - Acesso à Régis Bittencourt 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barueri
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapecerica_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carapicu%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osasco
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bernardo_do_Campo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cotia_%28S%C3%A3o_Paulo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9_%28S%C3%A3o_Paulo%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeir%C3%A3o_Pires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mau%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/CCR_RodoAnel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_Velha_de_Campinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%A1gio
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%A1gio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Anhanguera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%A1gio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Castelo_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%A1gio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osasco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carapicuiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%A1gio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Raposo_Tavares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%A1gio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ped%C3%A1gio
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 km 30,5 - Término do trecho sob concessão da CCR RodoAnel 
 km 30,5 - Início do trecho sob administração da Dersa 
 km 36 - Retorno 
 km 41 - Retorno 
 km 41 - Serviço de Atendimento ao Usuário 
 km 49 - Retorno 
 km 50 - Pedágio unidirecional (pista interna) - sem operação 
 km 58 - Retorno 
 km 63 - Monumento símbolo da rodovia 
 km 68 - Serviço de Atendimento ao Usuário 
 km 68 - Retorno 
 km 68 - Polícia Militar Rodoviária 

 km 70 - Acesso à Imigrantes (Pedágio - sem operação) 
 km 74 - Retorno 

 km 75 - Acesso à Anchieta (Pedágio - sem operação) 
 km 87 - Retorno 
 km 90 - Acesso à Mauá (Av. Papa João XXIII), Santo André (Pedágio - sem operação) 

 km 90 - Acesso ao Complexo Viário Jacu Pêssego para Ayrton Senna (23 km), 
Cumbica (30 km) (Pedágio - sem operação) 

 

 

A Nova Marginal Tietê: 

Em 4 de junho de 2009 foram iniciadas as obras de ampliação da Marginal Tietê. Em 27 
de março de 2010 foi inaugurada a primeira etapa do projeto Nova Marginal Tietê, 
com 3 novas faixas e 23km de pistas em cada sentido. Durante o ano de 2010 a obra 
avançou com o trabalho de sinalização, iluminação e novas pontes e viadutos. A obra 
deverá estar totalmente completa até o final do primeiro semestre de 2011, com a 
ponte Estaiada, parte final do Complexo Bandeiras, que ligará a avenida do Estado à 
Marginal Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco. Com a ampliação espera-se uma 
redução no tempo das viagens pela via expressa em 33%. 

 
Para visualizar fotos do mapa a ser instalado, visite o nosso site: www.gpsaurora.com e 
acesse uma das opções (Soluções Garmin/Tomtom ou iGO dentre Centrais Multimídias! 
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ATENÇÃO: 
 
 
- No caso de contratar este serviço: A GPS Aurora instalará os mapas autenticados para este GPS e o 
usuário não poderá de forma alguma efetuar nenhum tipo de backup adicional. 
 
- O mesmo não irá funcionar em outro GPS a não ser este, o sistema é 100% protegido por código 
binário contra leitura no seu computador! 
 
- O sistema é uma tecnologia de travamento solo da empresa GPS Aurora e contém direitos autorais 
sobre propriedade intelectual! 
 
- O serviço poderá ser online (via internet), ou seja, o usuário agora conta com este novo serviço 
especial de atualização a distância sem sair de casa. 
 
- As marcas conhecidas como iGO8 e Tele Atlas pertencem aos seus respectivos fornecedores e 
fabricantes de softwares! 
 
- IGO é propriedade de Nav. N. Go. Kraft (NNG Software - Sede em Bérc Utca, 23, Budapest. - Hungria). 
 

- Tomtom é de propriedade de © 2012 TomTom International BV. Todos os direitos reservados. 
  

- Garmin é de propriedade de Garmin International Ltd. 

 
Informamos desde já que vamos enviar um software dedicado a atualizar 
exclusivamente o seu aparelho. 
 
Este software para iGO é parte de Direitos Autorais da GPS Aurora e reserva-se a uso 
exclusivo para atualização dos mapas autenticados e instalados pela nossa empresa. 
 
Já os produtos oferecidos (mapas) Garmin ou Tomtom são de propriedade de seus 
idealizadores e nós apenas vamos colocar mão de obra de instalação em cima de uma 
versão autenticada para uso exclusivo nestes GPS, não será permitido mais de um 
aparelho em uso ao mesmo tempo com os mesmos mapas, para tanto haverá 
necessidade de autenticação por vias do próprio número de série do aparelho, de 
forma online ou não. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

O conteúdo que será anexado em seu e-mail (caso contratado o serviço) servirá 
apenas para gerar os códigos ID, e desta forma nós realizarmos as autenticações 
digitais da licença dos mapas instalados, pela GPS Aurora. 
 
Esta autenticação será única para o seu GPS, não servindo em outro a não ser este.  
 
Conforme o nosso compromisso com o cliente, a garantia dos mapas será sempre de 
30 dias, independente de ser online, será gerado um controle da data em que foi 
instalado e vamos solucionar o seu problema o quanto antes e o senhor não vai 
precisar sair de sua casa para fazer isto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Como funciona este serviço? 

  

Procedimento padrão GPS Aurora para usuários iGO, Garmin e Tomtom: 
  

1) Após lido este texto, o cliente nos enviará seu primeiro e-mail de solicitação, feito 
isto, realizará o depósito dos valores na conta da GPS Aurora ou se preferir vai utilizar 
o Pagseguro par efetuar esta transação. Feito isto estará concordando com os termos 
desta mensagem (após a compensação eletrônica em nossa conta no PAGSEGURO). 

  

2) GPS Aurora receberá os valores na conta mediante confirmação do banco e avisará 
ao cliente sobre o depósito. 
 
3) Nós vamos enviar um segundo e-mail já contendo informações de procedimento de 
captura do número de série do cartão que será instalado o Navegador iGO8, Navcore 
Tomtom + Mapas ou autenticação digital da série Garmin for On the Road. Este e-mail 
vai conter um anexo Gerador ID da GPS Aurora para iGO8*. 

 
4) De posse destas informações importantes, nós vamos enviar os dados completos 
para procedimento correto de instalação, contendo uma senha única  com o link de 
download para o seu GPS. 
 
5)Este link de download será exclusivo para o seu GPS e terá um arquivo compactado 
para o cliente baixar. O sistema que utilizamos é o Rapidshare.com/ 4shared.com 
(Exclusivos para este tipo de serviço). 

 
6) Após efetuado o download do arquivo e descompactado para uma pasta no seu 
computador,  o cliente irá copiar exatamente os arquivos contidos na pasta para a 
memória interna do GPS ou cartão e por fim executar diretamente do aparelho GPS. 
 
7) A instalação vai começar em segundos e o usuário vai aguardar até o término do 
processo e por fim concluir a instalação. O sistema vai ser reiniciado automaticamente 
e as configurações anteriores do GPS serão preservadas. 
 
8) Pronto, o seu GPS estará totalmente modificado com o Navegador iGO8 e atualizado 
com os Mapas do Brasil 2012! Válido apenas para softwares Navegadores que utilizem 
iGO8 ou superior. 
 
 
9) Caso não dê certo tais procedimentos, vamos intervir e realizar a instalação via 
método online simplificado através de Terminal Remoto exclusivo. 
 



 
 

 

Cordialmente, 

GPS AURORA TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA LTDA.  

FÁBIO EXECUTIV HONG - DIRETOR COMERCIAL 

ENGENHEIRO TÉCNICO ELETRÔNICO RESPONSÁVEL 

UNIDADE GPS AURORA - SÃO PAULO 

EMPRESA DO GRUPO TEC PROVIDER DO BRASIL 

WEB SITE: www.gpsaurora.com 

INFORMAÇÕES DE CONTATO: 
 
NOVOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO/TELEFONES: 
UNIDADE DE ATENDIMENTO 1: 
GPS AURORA SÃO PAULO 
RUA AURORA, 263 - LOJA 4D - SANTA EFIGÊNIA - SÃO PAULO - CEP: 01209-001 
São Paulo 

Telefone Comercial: (11) 3338.0044 
Telefone Celular: (11) 9-8941.6269 – OI 
Nextel: (11) 7870.6115 / ID: 117*31918 

Horário de atendimento: 
De Segunda a Sexta-Feira das 9:00 as 18:00hs e aos Sábados 9:00 as 14:00hs 

 

UNIDADE DE ATENDIMENTO 2: 
GPS AURORA SANTO ANDRÉ 
RUA CAMPOS SALES, 228 - 2º ANDAR - CENTRO - SANTO ANDRÉ - CEP: 09015-200 
Santo André 
 
Telefone Comercial: (11) 3338.0044 (temporario) 
Telefone Celular: (11) 9-9118.8627 – OI 
Nextel: (11) 7772.6437 / ID: 117*59077 

Horário de atendimento: 
De Segunda a Sexta-Feira das 9:00 as 19:30hs e aos Sábados 9:00 as 17:00hs 

 

Sugestões, reclamações ou solicitações envie e-mail para: 
contato@gpsaurora.com 

http://www.gpsaurora.com/
mailto:contato@gpsaurora.com

