
As 162 concessionárias Nis-
san em todo o Brasil come-
çam a receber  as primeiras 

unidades da linha 2016 

Nissan Sentra
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375 ofertas
nesta edição

A Caixa Econômica Federal 
firmou acordo de cooperação 
com o Banco PAN, a Anfavea 
e Fenabrave para a realização 

do 8º Salão

8º Salão Auto  Caixa

08

Peugeot 208 chega mais 
completo. A linha 2016 já está 
na rede de concessionárias da 

marca em todo o Brasil

Peugeot 208
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Chevrolet Tracker
no páreo do 
segmento
dos SUVs
compactos

Veja na página 04
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Escolha aqui também o seu 0km!
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Revisão verde

Range Rover celebra 45 anos de 
luxo, design e inovação

Marcopolo conquista Prêmio 
Exportação RS 2015

Caoa Consórcios oferce documentação e parcelas grátis
O CAOA Consórcios está promo-
vendo uma ação inédita nas vendas 
de novas cotas. Durante o progra-
ma Fidelidade Premiada, Clientes 
que apresentarem Nota Fiscal de 
veículo adquirido em uma Conces-
sionária CAOA, independente da 
data de aquisição, ganharão a 1ª e 
a 12ª parcelas na aquisição de uma 
cota nova de consórcio do CAOA 
Consórcios - que absorverá o custo 
destas parcelas. Além disso, no mo-
mento da contemplação, na aquisi-
ção do veículo em uma das Conces-

sionárias CAOA, ganham também 
a documentação do veículo.
Atualmente, o CAOA Consórcios 
está presente em toda Rede de 
Concessionárias CAOA, além de 
representantes e equipe própria al-
tamente qualificada, presentes em 
todas as regiões do Brasil. Fiscali-
zado pelo Banco Central do Brasil, 
o CAOA Consórcios possui grupos 
com veículos Hyundai importados, 
Subaru, Ford Caminhões e Ford, 
além de grupos para motos, imó-
veis e serviços.

Para reforçar o respeito ao meio 
ambiente e a importância das 
manutenções de veículos usa-
dos para a qualidade do ar, a Ro-
dobens Automóveis realiza, até 
o dia 15 de julho, a campanha 
“Revisão Verde” em todas as 
suas concessionárias espalhadas pelo Brasil. Neste 
período, os clientes que levarem seus automóveis 
para uma revisão ganham uma muda de árvore. A 
ação envolve as revendas das três marcas represen-

tadas pela empresa: Hyundai, 
Mercedes-Benz e Toyota.
“Esta iniciativa expressa o com-
promisso que a Rodobens Auto-
móveis e as marcas que repre-
sentamos têm com a ecologia e 
a geração do desenvolvimento 

sustentável por meio dos nossos negócios, com a 
criação de valores duradouros para esta e as próxi-
mas gerações”, afirma Elvio Lupo, diretor da Ro-
dobens Automóveis.

A Marcopolo conquistou o Prêmio Exportação RS 
2015, concedido anualmente pela ADVB/RS (Associa-
ção dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil), 
na categoria Trajetória Exportadora Master. A empre-
sa se destacou entre as companhias gaúchas e brasilei-
ras no fornecimento dos produtos fabricados no Brasil 
com destaque para a exportação de ônibus para países 
da América Latina, como Argentina, Chile, Equador, 
Paraguai, Peru e Uruguai, entre outros. O prêmio foi 
entregue no dia 15 de junho, em cerimônia realizada no 
Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.
“A premiação reconhece o desempenho da Marcopo-
lo no mercado externo, resultado do contínuo esforço 
da empresa e de suas equipes de vendas para elevar a 
nossa competitividade internacional. Mais do que isso, 
demonstra a nossa vocação para exportar, mesmo dian-
te de um cenário há anos muito difícil”, explica Paulo 
Corso, diretor de operações comerciais da Marcopolo.

Há exatos 45 anos, quando foi apresentado pela primeira 
vez ao público em 17 de junho de 1970, o Range Rover 
era o primeiro veículo na história da indústria automobi-
lística mundial a unir os conceitos de luxo e sofisticação 
– até então restrito aos sedãs da época – com uma impres-
sionante capacidade off road que é o DNA da Land Rover. 
Desde então, o modelo já está em sua quarta geração e se 
tornou um dos mais desejados SUVs de luxo do mundo.
Apresentado durante o Salão de Nova Iorque deste ano, 
o Range Rover SVAutobiography tem distância entre ei-
xos alongada e oferece o que existe de melhor em luxo e 
tecnologia.
O modelo já está disponível para venda no mercado brasi-
leiro sob encomenda, ao preço de R$ 920.900.
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Chevrolet Tracker chama atenção 
entre seus concorrentes

O Tracker tem seu preço 
competitivo a partir de 
R$ 87.854 mil,  embora 

não seja o menor, porém tem seus 
atributos e uma boa lista de equi-
pamentos  o coloca entre uma das 
melhores poções do segmento. 
O Tracker é ofertado em versão 
única de acabamento, a LTZ, carac-
terizada pelo amplo pacote de itens 
de conforto e segurança, motor 1.8 
Ecotec Flex de 144 cavalos e câm-
bio automático adaptativo de seis 
velocidades. Rodas aro 18 redese-
nhadas e nova opção de cor metá-
lica Champagne para a carroceria.
Na versão 2015, as rodas de alumí-
nio escovado do SUV compacto da 
Chevrolet ganharam novo acaba-
mento, que ressaltam a impressão 
de maior leveza e movimento da 
peça. Calçadas por pneus 215/55 
R18, maiores que os dos principais 
concorrentes, o Tracker oferece ex-
celente aderência ao asfalto e uma 
condição de direção mais esportiva.
O odeleo conta com a  cor Cham-
pagne, de dupla camada e alto 
brilho, que realçam o design mo-
derno do veículo. A tonalidade se 
junta às outras cinco: Vermelho 
Sonoma, Branco Summit, Preto 
Carbon Flash, Prata Switchblade e 
Cinza Cyber.

Urbano

Apesar das características dinâmi-
cas de um veículo urbano, como 
agilidade no trânsito e alta eficiên-
cia energética, o Tracker destaca-
-se pela posição elevada de dirigir 

Para quem busuca um SUV Compacto vale a pena conferir os atributos que ele oferece. O utilitá-
rio esportivo compacto chama atenção pela versatilidade, eficiência e prazer ao dirigir. Lançado 

em outubro do ano passado, o modelo tem superado as expectativas de vendas iniciais da marca
Da Redação

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Suas linhas são fluidas e desperta atenção dos jovens

e maior altura em relação ao solo, 
que permite transpor obstáculos 
com maior facilidade.
A cabine do utilitário esportivo 
compacto segue a mesma filosofia 
de estilo da carroceria, com linhas 
fluidas e joviais. O painel traz com-
putador de bordo e velocímetro di-
gitais, além de sistema multimídia 
Chevrolet MyLink.
O equipamento permite ao usuário 
trazer suas músicas, fotos, vídeos e 
aplicativos do celular para dentro 
do veículo, além de fazer ligações 
telefônicas via Bluetooth.
Além do mais, é possível confi-
gurar algumas funções do veículo 

O painel traz computador de bor-
do e velocímetro digitais, além 
de sistema multimídia Chevrolet 
MyLink

de acordo coma preferência do 
usuário, como quais portas devem 
ser destravadas ao pressionar o 
botão de acionamento remoto no 
chaveiro.
O MyLink também é compatível 
com diversos aplicativos, entre eles 
o BrinGo, próprio para navegação.
O Tracker ainda é equipado com ar-
-condicionado, direção hidráulica, 
airbag duplo, freios ABS com EBD 
(distribuição eletrônica da força de 
frenagem), cruise control, além de 
retrovisores e vidros elétricos.
Completam o pacote os bancos em 
couro, o ajuste elétrico do apoio 
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lombar para o assento do motorista, 
o volante multifuncional com regu-
lagem de altura e profundidade, a 
câmera de ré, gaveta junto ao ban-
co do carona e os 25 porta-objetos 
distribuídos pelo interior.
Opcionalmente, o Tracker pode vir 
equipado com teto solar elétrico 
e airbags nas laterais dos bancos 
dianteiros. A garantia continua sen-
do de 3 anos, sem limite de quilo-

metragem.
Além dos itens de série, destacam 
entre acessórios de conveniência o 
módulo de TV compatível com o 
sistema multimídia MyLink e mó-
dulo para ativação da função Tilt 
Down do retrovisor externo lado 
direito, que ao engatar a marcha ré, 
o espelho inclina para baixo, me-
lhorando a visualização nas mano-
bras de estacionamento.

O modelo possui motor 1.8 Ecotec Flex de 144 cavalos e câmbio automá-
tico adaptativo de seis velocidades

O porta malas é pequeno fica devendo

Opcional-
mente, o 
Tracker 
pode vir 
equipado 
com teto 
solar elé-
trico

w w w . g v p n e u s . c o m . b r

A V.  P E D R O  I I ,  4 0 1 7  -  3 4 6 9 - 6 0 1 5
A V.  C R I S T I A N O  M A C H A D O ,  1 9 7 9  -  3 4 8 1 - 9 4 7 7 

A V.  J O Ã O  C É S A R  D E  O L I V E I R A ,  1 0 7 7  -  3 3 9 5 - 6 3 7 7 

PNEUS DUNLOP, A TECNOLOGIA QUE AGARRA DE VERDADE.

N E S T E  F E R I A D O ,  V Á  E  V O LT E  C O M  S E G U R A N Ç A .

P N E U S  D U N L O P
É  N A  G V  P N E U S .

• PNEUS DUNLOP
• ALINHAMENTO
  COMPUTADORIZADO
• BALANCEAMENTO
• SUSPENSÃO
• FREIOS

PASSE ANTES 
NA GV PNEUS.
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Nissan Sentra 2016 já está disponível nas lojas
As 162 concessionárias Nissan em todo o Brasil começam a receber esta semana as primeiras unida-
des da linha 2016 do sedã médio Sentra. Os preços sugeridos variam entre R$ 69.190, à R$ 84.990

Da Redação

As 162 concessionárias Nis-
san em todo o Brasil come-
çam a receber esta semana as 

primeiras unidades da linha 2016 do 
sedã médio Sentra, que, entre outras 
novidades, passa a contar com con-
troles de tração e estabilidade, além 
de receber a plataforma mundial de 
conexão com mídias sociais Nissan 
Connect™, com a qual os usuários 
poderão conectar seus telefones ce-
lulares com o carro e os aplicativos 
Facebook e Google Search. 
Totalmente renovado, com nova 
plataforma e repensado a partir do 
zero, o Novo Sentra disputa um 
segmento com muitas opções - 
que corresponde a 7% do total das 
vendas no Brasil -, mas que nem 
sempre entregam o que se deseja. 
O modelo da Nissan, que chegou 
ao mercado brasileiro em 2004 
em sua quinta geração, vem agora 
para oferecer a diferenciação que 
o cliente de sedan médio procura 
e representando o que a marca tem 
de melhor em tecnologia.
Entre seus diferenciais estão o con-
forto acima do padrão do segmento, 
design marcante e de personalidade 

além de muitos itens que os consu-
midores de sedans médios nunca 
tiveram a oportunidade de usufruir. 
O Novo Sentra é um produto di-
ferenciado, que se posicionará de 
uma forma diferente no mercado 
nacional, tendo maior disponibi-

lidade de unidades na rede e um 
pós-venda que garantirá a tranqui-
lidade do custo de propriedade. 
Dentro dessa filosofia, essa sétima 
geração chega com linhas dinâmi-
cas e harmoniosas, muito conforto 
e equipamentos e tecnologias en-

contrados somente em veículos de 
segmentos superiores. Tudo com 
a qualidade, durabilidade e con-
fiança da tecnologia japonesa da 
Nissan. O Novo Sentra é um carro 
global da Nissan sendo vendido 
em mais de 120 países.
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DESTINO*

Compre seu Fiat na AUTOMAX e ganhe uma VIAGEM

Não é sorteio.
Comprou, viajou!

Promoção válida até 30/06/2015. Promoção não cumula�va a outras 
promoções. Promoção válida apenas para linha 14/15 em estoque na 
concessionária. Para receber a viagem, o cliente ganhará 80.000 dotz, e 
deverá entrar no site: www.dotz.com.br, para fazer as reservas conforme datas 
disponíveis no site. Campanha contempla apenas passagens. Imagens meramente 
ilustra�vas. Consulte condições nas lojas.

Av. Raja Gabáglia, 2222, Estoril. 31 3299‐0000.
Via Expressa, próximo a entrada da PUC. 3314‐0000.

Cancun, Nova York, Miami, 
Orlando, Punta Cana, e 

muito mais!

São 9 destinos para você escolher:

INTERNACIONAL

COM ACOMPANHANTE!
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Visto de traseira, o sedã médio da Nissan exibe a quem olha para ele 
um diferencial no segmento suas  lanternassão  de LED

Painel de fácil leitura e interior bem resolvido

Motor flex 
fuel 2.0 16V 

de 4 cilin-
dros com 

sistema 
variação da 

abertura das 
válvulas

Personalidade forte

As profundas mudanças da sétima 
geração do Sentra começam por fora. 
As linhas mais retas da carroceria 
e do interior deram espaço a um es-
tilo que leva o modelo a uma nova 
era, deixando-o alinhado com a atual 
identidade visual da Nissan. O estilo 
reformulado não foi pensado somente 
para criar um sedã moderno e de clas-
se superior, mas considerou também 
funcionalidade, espaço interno e me-
lhora do consumo de combustível.
Para deixar a condução e o passeio 
no Novo Sentra muito mais agradá-
veis, a Nissan incluiu diversos equi-

pamentos que oferecem praticidade e 
conforto a todos os ocupantes. Assim, 
desde a versão de entrada 2.0 S, ele 
traz aberturas internas da tampa do 
combustível e do porta-malas (esta 
última por meio de botão no painel); 
retrovisores externos com regulagem 
elétrica; porta-óculos; vidros diantei-
ros e traseiros elétricos com função 
um toque para o motorista; para-sol 
com espelhos cortesia e iluminação 
para motorista e passageiro; ilumi-
nação do porta-malas e porta-luvas e 
computador de bordo com consumo 
médio, tempo de viagem, velocidade 
média, autonomia, temperatura ex-
terna e aviso de abertura das portas. 



08 19 a 25 de junho de 2015 Conectados para te ajudar comprar e vender!

Caixa, Banco PAN, Anfavea e Fenabrave 
firmam acordo para 8º Salão Auto Caixa

A Caixa Econômica Federal 
firmou, nesta quarta-feira 
(11), acordo de cooperação 

com o Banco PAN, a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea) e a 
Federação Nacional da Distribui-
ção de Veículos Automotores (Fe-
nabrave) para a realização do 8º 
Salão Auto CAIXA.
O acordo prevê o desenvolvimen-
to de ações conjuntas entre a CAI-
XA, o Banco PAN e as empresas 
associadas à Anfavea e Fenabrave, 
por meio de linhas de financia-
mento destinadas a pessoa física e/
ou jurídica, e estímulo à participa-
ção nos Salões Auto CAIXA e em 
eventos institucionais, de abran-
gência nacional, realizados semes-
tralmente por essas instituições.
Para o vice-presidente de negó-
cios emergentes da CAIXA, Fa-
bio Lenza, o acordo é uma parce-
ria importante para o setor. “As 
excelentes condições oferecidas 
no Salão Auto CAIXA proporcio-
nam segurança na tomada de de-
cisão dos clientes, gerando opor-
tunidade de novos negócios para 
as concessionárias parceiras”, 
afirma Lenza.
Segundo o presidente da Fenabra-
ve, Alarico Assumpção Júnior, o 
acordo acontece em um momen-
to em que o mercado está caren-
te de crédito e sofre com a alta na 
taxa de juros. “Assim como ocor-
reu nas últimas edições do Salão 
Auto CAIXA, acreditamos que 
esta também trará bons resultados 
para o aumento do volume de fi-
nanciamentos de veículos, e isso 
beneficia tanto o consumidor, com 
taxas e condições mais atrativas, 
como os concessionários e monta-
doras, que podem recuperar parte 
da queda nas vendas registradas 

Da Redação

O acordo prevê ações para potencializar venda de veículos

nos últimos cinco meses”, conclui 
Assumpção.
A estimativa é que, durante a re-
alização do Salão Auto CAIXA, 
haja um acréscimo de 60% nos 
financiamentos das instituições, 
atingindo um volume próximo a 
R$ 1 bilhão, que representa uma 
contribuição de aproximadamente 
15% no total de veículos financia-
dos no país em junho. A grande 
expectativa é minimizar a tendên-
cia de queda nas vendas do seg-
mento automotivo no último mês 
do semestre.

Para Luiz Moan Yabiku Junior, 
presidente da Anfavea, “esta ini-
ciativa é um excelente estímulo 
para o consumidor adquirir um 
veículo em condições exclusivas. 
Em um momento de grande com-
plexidade conjuntural, temos a 
convicção de que esta ação será 
recheada de bons resultados e con-
firmará a tradição de sucesso das 
edições anteriores.”
 

8º Salão Auto CAIXA

O evento será realizado de 18 a 20 
de junho (quinta-feira a sábado), 
numa parceria que envolve, ainda, 
a CAIXA Seguros. Durante a ação, 
a CAIXA e o Banco PAN oferece-
rão, aos seus clientes, condições 
diferenciadas para a compra de 
carros e motos, novos ou usados, 
com taxas de juros a partir de 
1,09% a.m., e com a possibilidade 
de pagamento da primeira parcela 
em até 120 dias.
Os dois bancos disponibilizarão 
cerca de 2.500 gerentes e 1.000 
operadores de crédito, em mais 
de mil concessionárias por todo 
o Brasil. A estratégia é estimu-
lar os clientes de suas carteiras 
a adquirir um novo veículo uti-
lizando as condições especiais 
oferecidas no evento.
Para José Luiz Acar Pedro, dire-

tor-presidente do Banco PAN, o 
Salão Auto CAIXA é um impor-
tante projeto de desenvolvimento 
do setor automotivo, que se con-
figura em uma ótima oportunida-
de para quem está interessado em 
comprar um automóvel. “Além de 
oferecer taxas atrativas e atendi-
mento diferenciado, estamos re-
forçando a nossa equipe comer-
cial e ampliando cada vez mais 
a nossa cobertura nacional, com 
operações mais eficientes, para 
apoiar o setor”, avalia.
A lista das concessionárias parti-
cipantes do Salão Auto CAIXA 
pode ser consultada no endere-
çowww.salaoautocaixa.com.br, no 
qual os interessados podem fazer 
consultas por região, cidade, bair-
ro e marca do veículo, conferir o 
brinde oferecido e ainda fazer uma 
simulação.
 

Resultado do último Salão
 
No último Salão Auto CAIXA, re-
alizado em dezembro de 2014, os 
dois bancos ultrapassaram a marca 
de R$ 1 bilhão em novas conces-
sões, o que possibilitou um acrés-
cimo de 0,5% no market share, no 
somatório dos resultados obtidos 
pela CAIXA e Banco PAN, quan-
do comparado ao mês de novem-
bro do mesmo ano.
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Peugeot 208 2016 chega  mais completo 
e pelo mesmo preço das versões 2015

Seguindo o novo posiciona-
mento adotado pela Peugeot 
na concepção de seus produ-

tos, ao oferecer automóveis cada 
vez mais equipados, destinados a 
clientes cada vez mais exigentes e 
que buscam refinamento, qualida-
de e tecnologia, a rede de conces-
sionárias da marca em todo o Bra-
sil acaba de receber a linha 2016 
do Peugeot 208.
Baseado em uma proposta inova-
dora, que reinterpreta o prazer de 
condução do motorista ao combi-
nar um estilo dinâmico e sofistica-
do, o interior tecnológico do i-co-
ckpit – com o volante de dimensões 
reduzidas, painel de instrumentos 
elevado e uma central multimídia 
ergonômica e multifuncional com 
tela de 7 polegadas colorida sensí-
vel ao toque – e por sua ampla lista 
de itens de série que o diferencia 
da concorrência, agora o Peuge-
ot 208 está ainda mais equipado, 
competitivo e chega pelo mesmo 
preço das versões 2015.
Para conceber essa nova gama, 
que incorpora uma ampla lista de 
equipamentos, a Peugeot realizou 
um profundo estudo de mercado 
para descobrir quais itens são mais 
relevantes para os consumidores 
do segmento de hatchs compactos. 
Como resultado dessa pesquisa, a 
marca se apoiou em três categorias 
para desenvolver a linha 2016 do 
Peugeot 208.
 

Modelos 2016 do Peugeot 208 
vêm completos desde a primeira 

versão
 
Após seu lançamento, em 2013, o 
hatchback da Peugeot sempre foi 
reconhecido pela modernidade do 
projeto. Esse atributo também passa 

Da Redação

O Peugeot 208 evolui e amplia lista de equipamentos: destaques ficam para os quatro air-bags e 
sensor de estacionamento dianteiro

Preços da linha 2016 do
PEUGEOT 208 permanecem 
os mesmos em relação às 

versões 2015
Active: 
Active Pack: 
Allure: 
Allure Automática: 
Griffe: 
Griffe Automática: 

R$ 45.990,00
R$ 49.990,00
R$ 53.290,00
R$ 57.390,00
R$ 59.190,00
R$ 62.890,00

O painel de instrumentos elevado e uma central multimídia ergonômica e 
multifuncional com tela de 7 polegadas colorida sensível ao toque 

Na traseira  lanternas em Leds dão um toque de sofisticação

pela oferta de itens que valorizam o 
conforto, a segurança e a tecnologia 
à disposição dos ocupantes.
Em sua primeira versão, que já 
oferecia entre seus principais 
equipamentos direção com assis-
tência elétrica, ar-condicionado, 
rádio com entrada USB e conexão 
Bluetooth para celular, luzes diur-
nas no conjunto ótico e lanternas 
em Leds, a Active acrescenta ao 
modelo para a linha 2016 os faróis 
de neblina, vidros elétricos tam-
bém para as portas traseiras, retro-
visores com ajuste elétrico, alar-
me ultrassom, banco traseiro com 
apoio de cabeça para o passageiro 
do centro e volante multifuncio-
nal. A central multimídia sensível 
ao toque com tela colorida de sete 
polegadas está disponível em to-
das as versões.
O Peugeot 208 Active Pack, que 
já dispunha da função navegação 

na central multimídia e rodas de 
liga leve de 15 polegadas, soma 
ao pacote oferecido pela configu-
ração de entrada o ar-condicio-
nado digital com duas zonas de 
climatização, volante com reves-
timento em couro com comandos 
e air-bags laterais.
Avançando em um modelo cada 
vez mais completo e refinado, a 
versão Allure, que conta com teto 
de vidro panorâmico – mais uma 
exclusividade da marca no seg-
mento – e a ampla lista de itens de 
série da Active Pack, acrescenta 
o sensor de estacionamento tra-
seiro – um grande facilitador no 
momento de realizar manobras – e 
regulador e limitador de velocida-
de, outro recurso muito útil princi-
palmente na condução do veículo 
na estrada.
Essas três versões são equipadas 

com o motor 1.5L 8V Flex, que 
desenvolve 93 cavalos de potência 
máxima a 5.500 rpm abastecido 
com etanol. O torque máximo é de 
14,2 kgfm com o mesmo combus-
tível, sempre a 3.000 rpm. Porém, 
86% da força já é entregue em 
apenas 2.000 rpm. 
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Desempenho global do setor automotivo

A JATO Dynamics do Brasil,  divulgou seu rele-
ase mensal com os dados de veículos vendidos 
mundialmente até abril de 2015. A China man-

tém a liderança apresentando crescimento de 3,8% 
em abril de 2015 se comparado ao mesmo período de 
2014. Os EUA ocuparam o 2º lugar com alta nas ven-
das de 4,5% ante abril do ano anterior. O Japão, na 
terceira colocação, apresentou uma significativa que-
da de 7,9% no mês de abril e 13,5% no acumulado do 
ano em relação ao ano anterior.
Os dados chineses incluem apenas veículos de pas-
seio. Para o restante dos países os números englobam 
carros e comerciais leves. 
A Alemanha subiu um posto e agora é o quarto maior 
mercado no ranking mensal e no acumulado, apresen-
tando 6,7% de alta nas vendas para ambos os perío-
dos, coincidentemente. A Índia segue logo atrás na 5ª 
colocação à frente do Brasil, que subiu duas posições 
em relação ao mês anterior ocupando a 6ª posição mas 
com queda expressiva de 24,4% em abril se compara-
do ao mesmo período de 2014. 
Passado o período da política de incentivo e troca de 
placas, a Grã Bretanha caiu duas posições ficando 
em 7º lugar com aumento nas vendas 6,7% no mês, 
porém se consideradas as vendas no acumulado de 
janeiro a abril, o país britânico é ainda o 5º maior 
mercado automotivo. Nas três últimas colocações 
estão a França, Canadá e Itália, todas apresentando 
alta nas vendas se comparado ao ano anterior.

China mantém o 1º lugar em vendas de veículos em abril. Brasil sobe duas posições e fica na 6ª co-
locação no ranking mensal mas continua em 7º no acumulado. Grupo Volkswagen fica na liderança 

Da Redação

seuhonda.com.br
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C O N D I Ç Õ E S  P R O R R O G A DA S

Av. Babita Camargos, 1.405
Cidade Industrial . Contagem/MG

Lojas também em Ipatinga e Governador Valadares
31 2534-9090

Siga a Saitama nas

REDES SOCIAIS:
/saitamahonda

@saitama_honda

@saitamahonda

Ação válida para toda a linha Civic. Promoção não acumulativa. O cliente opta em ser contemplado com emplacamento e IPVA 2015 grátis ou acessório KIT 
multimídia ou financiamento com taxa de 0,69%. Parcela divulgada referente ao modelo Civic LXS MT 2015/2016 c/ pintura sólida no valor de R$ 70.900,00, c/ 
entrada de 60% (R$ 42.540,00) + 24x R$ 1.322,70 plano no leasing Banco Safra Taxa a.m 0,69% + Taxa de Cadastro inclusa. Mais informações sobre o plano 
de financiamento na Concessionária. Crédito sujeito a análise pelo agente financeiro. Promoção válida até 30/06/2015.

FAZEMOS A MELHOR 
AVALIAÇÃO DO

SEU USADO.

LINHA ACCORD
BÔNUS ESPECIAL

FAÇA  UM  TEST  DRIVE
EM TODA A LINHA  2015
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Night Rod agrada com design radical

Entre as 7.586 motocicletas 
Harley vendidas no Brasil 
em 2014, 1.225 unidades 

eram da família V-Rod. O resulta-
do comprova um fenômeno que se 
repete há alguns anos: nosso país 
é um dos que mais consomem os 
modelos mais “esportivos” da mar-
ca americana. Gente disposta a gas-
tar mais de R$ 60.000 para desfilar 
com uma moto capaz de oferecer 
desempenho radical e estilo.
Entre as duas versões da V-Rod – 
Muscle e Night Rod – 635 motoci-
clistas optaram pelo modelo mais 
“sombrio”. Talvez hipnotizados 
pelo visual intimidador da Night 
Rod Special que traz tanque, qua-
dro, motor, curva do escapamento, 
canelas da suspensão, guidão e até 
as molduras do painel e farol pinta-
das em preto fosco. Esta roupagem 
“dark”, que sugere uma moto perso-
nalizada, tem a finalidade de atrair o 
público mais jovem.
Além do visual, o modelo, monta-
do em Manaus (AM), tem no motor 
de refrigeração líquida de 125 cv de 
potência, um grande atrativo. Ele foi 
desenvolvido em parceria com a ale-
mã Porsche e combinado com outros 
requintes mecânicos, como a suspen-
são upside-down, embreagem desli-
zante e freios ABS, transformam a 
Night Rod Especial em uma opção 
interessante e mais esportiva entre as 
clássicas Harley.

Intimidadora

Intimidadora para quem mede menos 
de 1,70 m, as pedaleiras e o guidão 
são posicionados bem à frente. Com 
braços bem esticados e pernas se-
miflexionadas, o piloto fica sobre a 
moto com se fosse a letra “C”. Uma 
posição de pilotagem bem agressiva 

Com V2 de 125 cavalos e pneu de 240 mm essa Harley Davidson faz sucesso no Brasil.
Preço parte de R$ 60.100

Texto: Aldo Tizzani - Fotos: Mario Villaescusa

Vestida de preto esta HD tem a função de atrair o público jovem, que bus-
ca estilo e desempenho

Compacto e analógico, o painel traz 
traz mostradores de velocidade, 
rotação e nível de combustível

Confortável e anatômico, a banco 
da Night Rod conta com apoio 
lombar

O duplo escape fica posicionado do 
lado direito da moto

O motor “V2”, de 125 cv, é o mais 
potente da linha Harley

com o tronco inclinado à frente.
O assento compensa essa posição ra-
dical, pois é largo, confortável e aco-
moda bem o piloto com seu encosto 
lombar. Fora isso, está a apenas 675 
mm do solo, o que facilita manobras 
em baixas velocidades. Porém, a Ni-
ght Rod Special não é uma moto para 
longas viagens – não traz alforjes la-
terais, parabrisa, muito menos pontos 
de ancoragem para a bagagem – mas, 
com certeza, é muito divertida, prin-
cipalmente na hora de acelerar.
A diversão fica a cargo do motor 
com dois cilindros em “V” dispos-
tos a 60°, refrigerado a líquido, que 
gera 125 cv de potência máxima a 
8.250 rpm. Além de ser o mais po-
tente, trata-se do melhor propulsor 
construído pela HD, em termos de 
desempenho. O som – médio grave 
– que sai do escape duplo instiga o 
piloto a fazê-lo girar.
Na prática, o motor oferece respostas 
rápidas e torque bastante generoso 

(11,4 kgf.m a 7500 rpm). Trabalhando 
de forma linear, a moto se mantém a 
120 km/h a apenas 4.000 rpm. A 140 
km/h, a 5.000 giros. Mas esta Harley 
pode alcançar mais de 200 km/h.
Já nas retomadas de velocidade há 
duas opções: apenas girar a manopla 
ou reduzir uma marcha. E então o 
“V2” mostra toda sua força, despe-
jando torque e potência para a roda 
traseira. Mas o bom desempenho co-
bra seu preço. O consumo girou em 
torno de 15 km/l.
Bem escalonada, as trocas no câmbio 
de cinco marchas são justas, porém 
o piloto não pode ter dó do pedal e, 
algumas vezes, é preciso força para 
trocar as marchas – principalmente 
para engatar a primeira. Detalhe: a 
moto ganhou embreagem deslizan-
te, que diminui o atrito e suaviza os 
trancos, evitando o travamento da 
roda traseira em reduções. 
Os sistemas de freio e suspensão 

da Night Rod surpreendem pela 
eficiência. Mas é preciso modular 
a frenagem para não se assustar. O 
modelo está equipado com disco 
de 300 mm - duplo na dianteira e 
simples na traseira -, com cáliper de 
quatro pistões em ambas as rodas. O 
diferencial fica por conta da adoção 
do ABS da grife Brembo. 

Receita de sucesso

Embora não seja o mais prático e 
confortável dos modelos Harley-
-Davidson, fica fácil compreender 
o sucesso da Night Rod Special no 
Brasil. Seu motor oferece bom de-
sempenho (125 cv) e o conjunto ci-
clístico é bastante equilibrado. Tudo 
isso embalado por um visual impo-
nente que remete às motos de arran-
cadas, comuns nos Estados Unidos. 
Uma receita bem-sucedida, pelo me-
nos por aqui.



Depois De uma semana inteira De trabalho, 
toDo munDo merece um sábaDo assim.

Todos os sábados de junho e julho, a 

Mit Car vai abrir as portas, até as 16h, 

com condições especiais. Passe em 

uma de nossas lojas e aproveite.

Mit Car Catalão: Av. Presidente Carlos Luz, 561, Caiçara . 31  3419  8300

Mit Car lourdes: Rua Curitiba, 1.665, Lourdes . 31  3290  8300

www.mitcarminas.com.br /mitcarminas
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

DODGE
FIAT

BMW

CHEVROLET

CITROËN
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3031-5729

FORD
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

JEEP

KIA

HYUNDAI

HONDA



1919 a 25 de junho de 2015Conectados para te ajudar comprar e vender!

NISSAN

Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

MITSUBISHI

MINI

MERCEDES-BENZ

LAND ROVER
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RENAULTPEUGEOT

Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

TAC

TOYOTA

SUZUKI



VOLKSWAGEN

BMW
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Classificados webSeminovos

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HARLEY DAVIDSON

VOLVO



HONDA

KAWASAKI
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Classificados webSeminovos

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

YAMAHA

MV AGUSTA

SUZUKISUZUKI






