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novo visual
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OSAKA LEXUS

Tiger 800 XRx

PALIO FIRE 2016

BH ganha a primeira concessionária Lexus. Foi inaugurada
essa semana a revendedora
exclusiva da marca de luxo em
Minas Gerais

Com rodas de alumínio e
aro 19 na dianteira abre mão
do visual off-road para ficar
melhor e mais segura no seu
habitat natural: o asfalto

O carro mais barato em
produção no Brasil, o Palio
Fire, acaba de chegar ao
mercado com sua linha 2016

3031.5729
7520.5434

382 ofertas
nesta edição
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EXPEDIENTE

Notas
VW apresenta UP! Turbo
A Volkswgagen apresentou o Up!
com motor 1.0 equipado com injeção direta e turbo.Com a tecnologia TSI, a potência do motor 1.0l
três cilindros foi aumentada de 82
cv para 105 cv, abastecidos com
etanol. Com gasolina, o novo motor TSI atinge 101 cv de potência
máxima. O torque do TSI é de 16,8
kgfm, abastecido com etanol ou gasolina, o que garante ao up! o melhor desempenho no segmento de
compactos no mercado brasileiro.
Ele não será oferecido em apenas

uma versão: a partir da
move, o novo propulsor
já poderá ser escolhido.
Os preços ainda não estão
definidos.

JAC T8 tem opcional que
aumenta Porta-Malas

Chery vende Tiggo, QQ e Celer
com condições especiais

O Jornal WebSeminovos é uma publicação
semanal da Webseminovos Sistemas
Ltda, com sede em Belo Horizonte inscrita
no CNPJ: 20.035.265/0001.32 todo seu
conteúdo pode ser lido também no site de
classificados www.webseminovos.com.br.
Diretores:
Tiago Souza
Guilherme Cattoni
Rafael Almeida
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Em Belo Horizonte e
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GRÁTIS nos semáforos e
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O JAC T8 ganhou um kit de instalação rápida para
aumentar a capacidade do porta-malas. Composto por
uma chapa aparafusada no chassi, que utiliza os pontos originais de fixação do último banco, e é dotada de
ganchos suplementares para permitir seu deslocamento
em 30 cm, o dispositivo ampliou o volume do compartimento de 1.330 litros para 1.821 litros. Deste modo,
na prática, até quatro malas de grande porte (a mais)
passam a caber no novo espaço criado.
Dependendo da posição definida pelo trilho das poltronas individuais centrais, a distância para o último banco
varia de 15 cm a 58 cm, o que mantém um amplo espaço para as pernas de quem viaja lá atrás. Com preço de
R$ 1.990, o kit está disponível em toda a rede autorizada JAC Motors, bem como pode ser encomendado pelo
frotista já no ato da compra.

Contato com a redação:
redacao@webseminovos.com.br
Whatsapp: 31.7520.5434
Tel. Fixo: 31.3031.5729

Até 30 de julho, quem quiser levar um Chery para casa
contará com preços e condições especiais de financiamento. Durante a campanha, intitulada “Desafio Chery.
Compare e comprove”, o Celer, primeiro carro da marca
produzido na fábrica do Brasil, em Jacareí (SP), pode ser
adquirido com taxa zero e pagamento em até 24 parcelas, nas versões hatch e sedã. Já o QQ vem com bônus
especial de lançamento de dois mil reais, partindo de
29.900,00. Ambos têm três anos de garantia.
O Tiggo 2.0, também em oferta especial, é uma boa opção para quem quer trocar o compacto por um SUV: com
bônus de R$4.600,00 e câmbio automático grátis, ele sai
por R$ 59.990,00, com garantia de cinco anos.

Um dia memorável para a a marca Alfa Romeo
A marca Alfa Romeo está completando 105 anos.
E para comemora este aniversário, várias ações
estão acontecendo simultaneamente. A marca
inaugurou hoje o seu museu histórico em Arese, Milão, Itália. Ele é o verdadeiro “centro da
marca”, uma ligação perfeita entre o passado,
o presente e futuro da Alfa Romeo. Lá também
foi apresentado hoje o novo modelo Giulia, expressão
máxima da “meccanica delle emozioni”, onde toda a
criação é centrada no motorista e na promessa de uma
experiência de condução estimulante. Este novo mo-

delo mostrará ao mundo pela primeira vez o novo
emblema da Alfa Romeo, que foi renovado e
modernizado do lado de fora, mantendo intactos a forma distinta e os elementos de estilo
que o tornaram um símbolo tão admirado. Um
evento especial para celebrar mais de um século
de história da marca A.L.F.A. (sigla para “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili”), que foi criada
em 24 de junho de 1910. O dia 24 de junho de 2015,
uma nova página foi escrita na história da lendária
marca Alfa Romeo, que nunca deixa de surpreender.

Contato Comercial:
contato@webseminovos.com.br
Tel: 31.3031.5729
Celular: 31.8406.5907
Empresa:
WebSeminovos Sistemas Ltda
Rua: Belmiro Braga, 481 salas 02/09 Caiçara - Belo Horizonte
Minas Gerais
CEP: 30.770.550 - Tel: 31.3031.5729
Conectados para te
ajudar Comprar e Vender!
O Jornal WebSeminovos, não se
responsabiliza pelos anúncios
veículados nesta edição, todos os
preços, estado de cada veículo e
documentação é por conta e risco
do comprador e do vendedor. As
peças de publicidade veículadas
pelos nossos anunciantes são
de inteira responsabilidade dos
mesmos. Toda a veracidade
dos artigos assinados são de
responsabilidades de seus autores.
O Jornal WebSeminovos, pede total
atenção para o comprador na hora
de fechar negócio, sempre as vistas
de testemunhas e lugares seguros e
de preferência com pagamento via
transferência bancária, obviamente
depois de checar todas as
informações de quem está vendendo
o carro. Aqui no WebSeminovos
trabalhamos com toda a atenção para
te ajudar fazer uma ótima compra e
ótima venda!

Siga-nos!
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Novo Ford Focus Hatch
chega mais completo
A Ford lança o Novo Focus Hatch 2016 com inovações no design, tecnologias inéditas
de segurança e conveniência e mecânica ainda mais apurada chegará ao mercado
com seus preços entre R$ 69.900 e R$ 95.900

O

carro também chega mais
completo e com uma estratégia de mercado agressiva
no segmento: parte de R$ 69.900 - o
mesmo preço da geração anterior -,
só que com muito mais equipamentos e refinamento.
Por esse valor, o modelo de entrada
SE 1.6 já vem de série com: rodas de
liga leve de 17”, sistema AdvanceTrac, freio a disco nas quatro rodas
com ABS e EBD, sistema de conectividade SYNC com tela colorida
de 4,2”, AppLink e Assistência de
Emergência, faróis de neblina, acendimento automático dos faróis, espelho retrovisor eletrocrômico, sensor de chuva e chave programável
MyKey, entre outros itens.
Por uma diferença de R$ 2.000, o
consumidor pode optar pela versão
SE Plus 1.6, que acrescenta: rodas
de liga leve 17” exclusivas, airbags
laterais, bancos revestidos em couro,
sensor de estacionamento traseiro,
controle de velocidade de cruzeiro,
limitador de velocidade e ar-condicionado automático digital de dupla
zona. Esse mesmo pacote com motor
2.0 Direct Flex e transmissão sequencial de seis velocidades sai por R$
78.900, na versão SE Plus 2.0 AT.
A versão Titanium 2.0 AT, com acabamento Titanium, rodas exclusivas,
airbags de cortina, chave com sensor de presença e partida inteligente
Ford Power, sistema de conectividade
SYNC com MyFord Touch e Sony
Premium Sound, custa R$ 86.900. Já
a topo de linha Titanium Plus 2.0 AT,
com assistente de frenagem autônomo, faróis bi-xenon adaptativos, sistema de estacionamento automático de

Por: Carlos Eduardo Silva

segunda geração, espelhos com rebatimento elétrico, banco do motorista
com ajuste elétrico e teto solar elétrico, fica em R$ 95.900.
Pré-venda exclusiva
Para os proprietários dos modelos
2014/2015, a Ford criou uma condição de venda exclusiva, oferecendo um desconto de 15% na compra
do novo modelo. A oferta será válida por três meses, dentro de um
sistema de pré-venda. O desconto
não está condicionado à venda do
veículo usado e quem adquiriu o
O modelo de entrada SE 1.6
já vem de série com: rodas de
liga leve de 17”, sistema AdvanceTrac e grade diferente da
versão Titanium

veículo financiado também tem a
opção de carregar o financiamento
para o modelo novo.
Tecnologias inéditas

A traseira traz mudanças mais sutis, mas não menos importantes para deixar o Focus visualmente mais
largo e esportivo

A chegada do novo modelo, simultaneamente aos mercados europeu e
norte-americano, mostra a importância deste veículo na linha mundial
da marca. Ele representa uma grande
evolução, com a modernização do seu
design esportivo e aerodinâmico, novos faróis, grade dianteira trapezoidal
e rodas de liga leve aro 17, seguindo a
tendência global da marca. O interior
refinado, em estilo cockpit, centrado

Conectados para te ajudar comprar e vender!

05

26 de junho a 02 de julho de 2015

do o controle de estabilidade e tração.
Incorpora ainda conectividade e um
sistema de acionamento do SAMU
em caso de acidente.
Sistema de conectividade
O Novo Focus Hatch 2016 vem
equipado de série com o sistema de
conectividade SYNC, com tela colorida de 4,2”, conexão Bluetooth,
duas entradas USB, comandos de voz
em português para áudio e telefone,
sistema AppLink com cinco novos
aplicativos e Assistência de Emergência. Esse sistema faz uma ligação
automática ao serviço de atendimento
médico de urgência 192, SAMU, em
caso de acidente com acionamento
dos airbags ou corte de combustível.
O jornalista viajou ao Ceará
a convite da montadora

A versão Titanium traz um friso cromado na linha de cintura, junto aos vidros, como item de requinte

no motorista, exibe materiais de acabamento premium.
Entre suas novas tecnologias, destaca-se o assistente de frenagem autônomo, que evita a colisão traseira
em velocidades de 20 km/h e reduz
de forma significativa o impacto em
até 50 km/h. Há ainda o sistema de
estacionamento automático de nova
geração, para vagas paralelas e perpendiculares, além dos faróis bi-xenon adaptativos que ajustam a iluminação de acordo com a condição de
rodagem. Toda a linha conta com o
recurso AdvanceTrac, uma combinação de funções de segurança, incluin-

O interior de estilo esportivo, combina dinamismo e funcionalidade, com ilhas de função claras e precisão
de leitura dos instrumentos
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Promoção válida até 03/07/2015, ou enquanto durar o estoque. Promoção válida para veículos em estoque
na concessionária 14/15. Veículo emplacado. Será responsabilidade do cliente providenciar, e arcar com a
transferência do veiculo. Imagens meramente ilustra�vas. Promoção não cumula�va a outras promoções
da concessionária.
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BH ganha primeira concessionária Lexus
Osaka Lexus passa a ser revendedora exclusiva da marca de luxo em Minas Gerais
Inauguração oficial aconteceu nesta quinta-feira
Por: Marcello Oliveira

A

Lexus, divisão de luxo da
Toyota e uma das marcas mais
prestigiadas do mundo acaba
de inaugurar o primeiro ponto próprio
em Belo Horizonte, anexo à Osaka
Toyota, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital.
“Antes mesmo da inauguração já tínhamos uma grande procura e vários
negócios fechados; é um trabalho de
formiguinha, mas o mercado de veículos de luxo está muito bom, especialmente para a Lexus, que hoje
oferece modelos para quem busca
exclusividade”, explica a gerente da
concessionária, Aline Leão. O segmento onde a Lexus se insere, o de
importados de luxo, segue em constante crescimento, acumulando alta
de 30% nas vendas no Brasil ao longo
do primeiro semestre deste ano.
A revenda oferece todos os seis modelos disponibilizados ao mercado
brasileiro, diretamente importados do
Japão, incluindo o lançamento mundial, o crossover NX200, que deverá
ser o mais procurado, segundo a gerência da empresa.
Conhecemos dois modelos da marca, o SUV RX350 e o sedã IS250.
O primeiro usa um motor V6 3.5 de
277 cv de potência acoplado à uma
transmissão automática de seis velocidades. Segundo a revenda, o SUV
de luxo tem despertado a atenção de
consumidores de Toyota Hilux SW4.
Com bagageiro com capacidade para

Os executivos da empresa, Uarlen Olivieira, Evandro Maggio, Décio Chieppe, Cláudio Kroeff, Riguel Chieppe
e Frank Gundlach

até 1245 litros, o SUV é a opção de
luxo para as famílias.
Outro diferencial da Lexus é o acabamento que não dá margens para críticas. Alguns itens se destacam como
a central multimídia com tela central controlada a partir de um mouse
no console central, o GPS em 4D e
a câmera de ré de alta definição. O

Aline Leão, Gerente de Relacionamento OSAKA BH

Show Room

RX 350 já é vendido por R$ 299 mil.
Quem prioriza esportividade, vai gostar do IS250. Com desenho surpreendente, não há quem não entorte o pescoço para admirar a beleza de linhas
ousadas do sedã. Como não basta ter
apenas um desenho invocado, o propulsor tem que ser condizente com a
proposta. Por isso ele usa um bloco

V6 2.5 de 208 cv, também com um
câmbio automático de seis velocidades com opções de trocas sequenciais.
O preço do IS250 é de R$ 190 mil.
Inauguração
Apesar das operações comerciais
da Lexus estarem em pleno funcio-

Conectados para te ajudar comprar e vender!

namento desde o mês de abril,
um animado coquetel marcou
a inauguração na noite da última quinta-feira (25) na sede da
concessionária e contou com a
presença da diretoria da Osaka,
clientes, jornalistas, parceiros
e outros convidados que puderam conhecer de perto as modedrnas instalações e todo o
portfólio de produtos Lexus.
Respaldada pela tradição de 69
anos do Grupo Águia Branca
no mercado automotivo nos
estados do Espírito Santo, Rio
de Janeiro e Minas Gerais, a
Osaka já oferece todos os serviços necessários para clientes
Lexus, desde vendas de peças
e acessórios
originais até manutenção e
reparos com mão de obra es-
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pecializada e com garantia da
Lexus. “Somos o maior grupo
revendedor Toyota do Brasil e
a chegada da Lexus vai trazer
ainda mais valor e credibilidade às nossas operações e
estamos muito otimistas com
os negócios da marca Lexus,
onde atuamos no Espírito Santo, Minas e Rio”, explica o gerente regional do Grupo Águia
Branca em Minas Gerais, Aires Valim.
Como ponto exclusivo da marca em Minas Gerais, a Osaka
está pronta para atender os
clientes Lexus de todo o estado
com atendimento rápido e diferenciado.
A Osaka Lexus fica na Av. Carandaí, 874, Funcionários. Telefone: (31) 2129-3000.

Equipe de Vendas da Osaka

Frederico Caldeira, Fábio Domingues e
Ricardo Pietro

Aires Valin e Fábia Quaresma

Paulo Leonardo, João Euclides, Átila Reys,
Carlos Eduardo e Carlos Lyra Lins

Décio Chieppe, Nanci Marchesi,
Roberto Merulla e Reinaldo Costa

Camila Almeida, Darci Bessone e
Jussara Naves

Célio de Castro, Sérgio Tavares
e Gilberto Murtori

Eliane Miranda, Fábia Quaresma,
Regina Salles e Cláudia Santiago

Felipe Solin e Luciano Cruz

Guilherme, Léo Stalone, Leandro Ralo
e João Ralo

Hoberdan Mendes e Glaycon Bruno
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Chrysler comemora 90 anos e prepara
novo 300C para o Brasil
Uma das mais emblemáticas marcas norte-americanas celebra nove décadas produzindo veículos de qualidade, repletos de estilo, conforto e tecnologia inovadora. Reestilizado, modelo 2015
do sedã grande Chrysler 300C está prestes a desembarcar no país
Da Redação

A

empresa Chrysler foi fundada
em junho 1925 por Walter P.
Chrysler, e foi o comprometimento dele com o público que fez
a marca entregar aos consumidores
veículos com qualidade, beleza, desempenho, conforto, classe e ótimo
custo-benefício. Ao longo dos últimos
90 anos, esta vem sendo a missão da
Chrysler. Hoje, a marca é a expressão
moderna dessa visão de seu fundador.
“Há 90 anos, Walter P. Chrysler sedimentou a base para a filosofia que
ainda é empregada hoje - qualidade,
design, inovação e tecnologia, tudo
por um preço acessível”, disse Al
Gardner, presidente e CEO da marca Chrysler. “Essas premissas ecoam ainda hoje tanto nos produtos da
Chrysler, como o sedã grande 300C
e a minivan Town & Country, quanto
em seus consumidores”.
No final de 1925, bem antes de a
empresa completar um ano, a então
chamada Chrysler Corporation tinha
mais de 3.800 concessionárias, acumulando 100 mil carros vendidos, e
era a quinta maior do setor nos EUA.
O maior sucesso era o Chrysler Six,
que tinha motor de seis cilindros de
alta compressão e sistema hidráulico
de freios nas quatro rodas – de série,
algo inédito num carro de passeio.
Muitas inovações viriam nos anos
seguintes, como o sistema Floating
Power em 1930 – novo método de
posicionar o motor, de modo a isolar a
vibração da carroceria. Em 1936 foi a
vez do primeiro teto conversível com
acionamento automático. Em 1940

Chrysler 300C 2015

surgia a patente de um pneu que não
se soltava da roda quando furado, e
em 1959, os primeiros retrovisores
internos com sensores para uso automático da função dia/noite.
Isso sem falar em avançadas soluções
aerodinâmicas e de distribuição de
peso para a época, como o impressionante e fluido Chrysler Airflow,
de 1934, que teve mais de 50 unidades de desenvolvimento testadas nos
primeiros túneis de vento. Ou ainda
as inovações estilísticas que ditaram
moda nos anos 50, como os carros desenvolvidos pelo genial designer Virgil Exner, contratado em 1949 junto
à Studebaker, e que criaria clássicos
para a Chrsyler até sua aposentadoria, em 1962. Ele é o pai do celebrado
sedã 300, de 1955, entre outras lendas.

Chrysler 300C 1957

Chrysler Airflow 1934

Novo 300C

Walter Chrysler com modelo Six

Falando em 300, um dos sedãs mais
emblemáticos do mundo, o moderno Chrysler 300C foi reestilizado
para a linha 2015 e começará a chegar às concessionárias brasileiras
em julho. A dianteira mudou significativamente, com uma nova e
maior grade, que passou a abrigar a
asa estilizada que forma o símbolo
da marca. A entrada de ar inferior
também foi refeita, ladeada pelos
faróis de neblina, que passaram a
ser de LEDs. Internamente, o volante é novo e o painel evoluiu com
a adoção da tela multifuncional de

TFT de 7 polegadas no quadro de
instrumentos e do seletor giratório
do câmbio, a exemplo do recém-lançado Dodge Durango 2015.
As rodas de aro 20 exibem novo
desenho, mesclando esportividade
e requinte. Na traseira, as alterações são mais sutis, mas reforçam
a personalidade do 300C, como o
contorno de LEDs nas lanternas e a
faixa cromada que percorre a parte
superior do para-choque. Moderno
e eficiente, o conjunto mecânico
conta com o motor Pentastar V6, de
3,6 litros, que ganhou 10 cv e agora
entrega 296 cv, além do câmbio automático de oito marchas.

LEXUS. PERFEITO PARA QUEM
EXIGE LUXO, CONFORTO E
ELEGÂNCIA SOBRE 4 RODAS.

Lexus é considerado o carro mais perfeito
do mundo. Divisão de luxo da Toyota,
desde os detalhes até o desempenho,
tudo em um Lexus é perfeito. Venha até
a Osaka ver, sentir e dirigir essa perfeição.
Você vai se surpreender.

LEXUS CT 200h
A PARTIR DE

R$ 131.450,00

LEXUS
NX 200t F Sport
R$ 236.900,00

LEXUS ES 350
R$ 246.250,00

BH 2129-3000
www.osakaveiculos.com.br

AV. CARANDAÍ, 874 – FUNCIONÁRIOS

TODOS JUNTOS FAZEM
UM TRÂNSITO MELHOR.

CONHEÇA TODA A LINHA E FAÇA
UM TEST-DRIVE EXTRAORDINÁRIO.
www.lexus.com.br

Garantia de 4 anos. Os veículos da marca Lexus comercializados no Brasil pela rede autorizada Lexus a partir de junho de 2012 possuem 4 anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso
comercial, 4 anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro, contra defeitos de fabricação. Excluem-se da cobertura de garantia os itens de desgaste natural e de garantia diferenciada. As revisões
periódicas especificadas no manual do proprietário deverão ser efetuadas na rede autorizada Lexus para que a garantia seja válida. Consulte o livrete de garantia ou o manual do proprietário para obter mais informações.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Chevrolet anuncia chegada do OnStar ao Brasil
Da Redação

O

OnStar segue seu processo
global de expansão e anuncia sua chegada ao Brasil
este ano. O sistema inovador e pioneiro estará disponível inicialmente no Chevrolet Cruze, recentemente renovado no país e apresentado
no último Salão Internacional do
Automóvel de São Paulo.
O OnStar é um sistema de telemática avançado que oferece ao motorista serviços de Emergência, Segurança, Navegação e Conectividade.
Com 7 milhões de usuários no
mundo, o OnStar está há 19 anos
no mercado e é líder global em

soluções de segurança conectada,
serviços de mobilidade e tecnologia avançada de informação.
“O OnStar irá proporcionar aos
proprietários do Cruze um novo
patamar de conectividade, segurança e proteção patrimonial jamais visto no mercado automotivo
brasileiro”, explica Santiago Chamorro, presidente da General Motors do Brasil.
“Esta nova tecnologia combinada
às inovações mecânicas, de design
e conforto promovidas recentemente no Cruze brasileiro estão
em linha com o posicionamento do

Find New Roads no país”, afirma
Chamorro.
Entre os principais serviços do
OnStar estão:
Segurança - ajuda no processo de
recuperação em caso de roubo do
veículo.
Emergência - notificação automática de acidente, assistência 24
horas por meio de uma central de
atendimento e de informações.
Conectividade - possibilidade
de comandar e verificar diversos itens do carro à distância por
meio de aplicativo no smartphone,
incluindo o travamento/destravamento das portas e o acionamen-

to da buzina e do pisca-alerta, por
exemplo.
Navegação – envio do destino de
forma remota ao sistema multimídia do veículo.
Para contatar um atendente do
OnStar em qualquer hora do dia,
basta o motorista pressionar um
botão localizado na base do espelho retrovisor central do carro ou
fazê-lo por meio do aplicativo do
smartphone.
No Brasil, os serviços do OnStar
serão customizados de acordo com
as preferências do mercado local e
suas funcionalidades serão anunciadas em breve.

C O N D I Ç Õ E S P R O R R O G A DA S

FAÇA UM TEST DRIVE
EM TODA A LINHA 2015

FAZEMOS A MELHOR
AVALIAÇÃO DO
SEU USADO.

31
Siga a Saitama nas

REDES SOCIAIS:

/saitamahonda
@saitama_honda
@saitamahonda

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE.

seuhonda.com.br

LINHA ACCORD
BÔNUS ESPECIAL

2534-9090

Av. Babita Camargos, 1.405
Cidade Industrial . Contagem/MG
Lojas também em Ipatinga e Governador Valadares

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.
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Tiger 800 XRx é aventureira
para o mundo real
ais completa, bigtrail inglesa com rodas de alumínio e aro 19 na dianteira abre mão do
visual off-road para ficar melhor e mais segura no seu habitat natural: o asfalto
Texto: Arthur Caldeira - Fotos: Mario Villaescusa

N

em todo proprietário de uma
bigtrail quer levar sua motocicleta a trilhas enlameadas.
Na verdade, a grande maioria não vai
chegar nem perto disso. Por isso há
aventureiras direcionadas ao asfalto,
onde passarão praticamente todo o
tempo. A recém-lançada Triumph Tiger 800 XRx é uma delas.
Equipada com rodas de liga de alumínio – aro 19 na dianteira e 17 na
traseira – a XRx é uma versão para o
mundo real do modelo XCx, que usa
rodas raiadas com aro 21 na frente. Trata-se basicamente da mesma
moto, mas sem a ambição off-road.
Sem o objetivo de ir até o fim do
mundo pelos piores caminhos, foi
projetada para ser melhor nas estradas asfaltadas, seu habitat natural.
A versão XRx da Tiger 800, vendida no Brasil desde março, é a mais
completa, como indica o “x” de extras em seu nome. Ganhou muita
tecnologia embarcada, um motor
mais eficiente e econômico, além de
diversos itens de conforto. O preço a
pagar pelas novidades e equipamentos extras é de R$ 42.190, contra os
R$ 35.900 do modelo anterior, que
tinha somente freios ABS.
Novidades
Antes de montar na moto, os extras já
são notados. Protetores de mão de série e um para-brisa novo com um prático ajuste manual, além de um design
com linhas mais angulosas. Ao sentar,
o banco com camada de gel impressiona pelo conforto e pela altura reduzida, que permite a pilotos de 1,70 m
colocarem os dois pés no chão.
Na hora de dar partida, os botões do
punho revelam as novidades eletrônicas: controle de tração, três modos
de pilotagem, quatro mapas de aceleração e piloto automático (Cruise

control). E o sistema de freios ABS,
além de poder ser desligado, traz
um modo off-road.
Lidar com a eletrônica da nova Tiger, como em outras Triumph, não
chega a ser um martírio, mas também não é das tarefas mais simples.
Nada que incomode um futuro proprietário depois de alguns minutos
de prática. Do lado esquerdo, comandos para acessar modos de pilotagem, mapas de aceleração e controle de tração. Já no punho direito,
o Cruise control.
Na XRx há três modos de pilotagem: “Road”, “Off-road” e “Rider”,
que pode ser personalizado. No
modo Road, o controle de tração
fica ajustado para a pilotagem em
asfalto, ABS ligado e resposta pa-

O painel de instrumentos - digital
e analógico - oferece informações
completas sobre a moto

drão do acelerador. No Off-Road, o
controle de tração permite alguma
derrapagem da roda traseira; a resposta do acelerador torna-se mais
suave e o ABS passa a funcionar
apenas na dianteira.
O modo Rider permite regular tudo
ao gosto do piloto. Pode ainda escolher um dos quatro mapas de resposta do acelerador: Sport, mais imediato; Road, mais linear; Off-Road,
calibrado para conter estradas de
terra, e ainda o Rain, indicado para
o piso molhado.
Mercado

Versátil, a Tiger 800 XRx é uma moto bastante equilibrada e segura

Ao optar por montar a versão XRx,
mais completa, em sua fábrica de
Manaus (AM), a Triumph abriu mão
da grande vantagem de preço que a
Tiger 800 tinha em relação a sua principal concorrente, a BMW F 800 GS,
que tem preço sugerido de R$ 43.350
e clara vocação off-road (pneus de
cravo e roda aro 21 na frente). Optou

O assento - em dois níveis - tem
uma camada de gel e oferece bastante conforto para piloto e garupa

O motor de três cilindros, de 95 cv,
traz uma combinação perfeita entre
potência e torque

por disputar a preferência do cliente
com uma extensa lista de itens de série responsáveis pelo R$ 42.190 pedidos pela Tiger 800 XRx.
Além de mais completa, a suavidade do motor de três cilindros pode
agradar aqueles que reclamam dos
ruídos e vibrações do bicilíndrico
alemão. Particularmente, deixaria
de lado o plano para uma viagem até
Ushuaia para enfrentar as aventuras
do dia-a-dia com a divertida e segura Tiger 800 XRx.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Motos - Notas

Triumph BH marca presença no 23º
Bike Fest Tiradentes

Piloto brasileiro completa a corrida
mais desafiadora do mundo

D

e 24 a 28 de junho, a histórica cidade de Tiradentes sedia o
Bike Fest Tiradentes, considerado um dos melhores encontros
de motociclistas do país. O festival reúne, desde 1992, milhares
de motociclistas e amantes das duas rodas e, nesta 23a edição, oferecerá ao público diversos shows promovidos pelo 4º Festival de Blues e
Jazz de Tiradentes. A TriumphBH, concessionária exclusiva da marca
inglesa em Minas Gerais, é uma das patrocinadoras do evento.
A Triumph BH estará presente com estande de vendas de motocicletas,
acessórios e boutique. Na ocasião, ela vai expor a New Tiger 800, recém lançada no mercado brasileiro. As duas versões da motocicleta, a
Tiger 800 XRx e Tiger 800 XCx, trazem como principais diferenciais
novo visual, tecnologia mais focada no piloto com novos itens de conforto e segurança de série, menor consumo de combustível e melhor
desempenho off-road, entre muitas outras inovações.
Outras informações e a programação completa do evento estão disponíveis no site grupoberg.com.br.

Brasileiro de Trial no
Salão Duas Rodas

O Salão Duas Rodas 2015 – que
acontece de 7 a 12 de outubro,
no Anhembi (SP) – terá como
atração uma etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Trial. É
a chance de quem não conhece
acompanhar a modalidade que
exige concentração, paciência
e preparo físico, já que é preciso ultrapassar diversos obstáculos sob a moto sem apoiar o pé

no chão. Objetivo é divulgar o
esporte no Brasil e, consequentemente, descobrir e incentivar
novos talentos. O espaço será em
área coberta de 350 m². A prova
acontece em 11 de outubro. Essa
etapa do Campeonato Brasileiro
será homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). Informações acesse:
www.salaoduasrodas.com.br.

Patrocinado pela Yamaha, o piloto
Rafael Paschoalin completou, em
12 de junho, a competição mais
desafiadora do motociclismo mundial: o Tourist Trophy, ou simplesmente TT, na Ilha de Man, que fica
no mar da Irlanda. Em sua terceira
participação, Paschoalin pilotou a
superesportiva YZF-R1M. O 30º
lugar foi sua melhor marca na pro-

va de motovelocidade mais radical
do mundo. “Há um ano eu não fazia ideia de como ir mais rápido
entre as 256 curvas dos 60,7 km
do circuito da Ilha de Man. Hoje
eu estou feliz, pois melhorei quase
um minuto a minha marca e agora
sinto que estou chegando próximo
ao meu objetivo”, relatou o piloto.

Dafra Cityclass 200i 2016
chega às lojas

Já está disponível na rede de concessionárias Dafra a versão 2016
do scooter Cityclass 200i. As novidades ficam por conta da cor preta (sólida) e do banco, que ganhou
tecido antiderrapante e costura
em vermelho. Lançado no final de
2014, o modelo tem freio a disco
combinado em ambas as rodas de

16 polegadas. O Cityclass 200i traz
motor monocilíndrico de 199,1
cm³, que gera 13,8 cv a 7.500 rpm
de potência máxima. O sccoter
conta com transmissão automática
CVT, porta objetos com fechadura
e entrada USB para carregar o celular, o GPS ou outro dispositivo. O
preço sugerido é de R$ 9.990.
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Fiat Palio Fire com novidades em sua linha 2016

O

Da Redação

carro mais barato em produção no Brasil, o Palio Fire,
acaba de chegar ao mercado
com sua linha 2016. Ele traz novidades que reforçam ainda mais a sua
competitividade em seu segmento,
aumentando suas já qualidades de
um carro muito bem acabado e equipado para sua categoria, além de
confortável, confiável e econômico
(conta com a classificação “A” no
Programa Brasileiro de Etiquetagem
Veicular do Inmetro).
O Palio Fire, que traz como principais itens de série airbag duplo, freios
ABS com EBD, indicador digital do
nível de combustível, retrovisores
externos com comando interno, para-choques na cor do veículo, relógio
digital, luz de leitura dianteira, vidros climatizados verdes, entre ou-

Novo Palio linha 2016

tros, ganha agora em sua linha 2016
novos itens de série e mudanças estéticas que o deixam mais sofisticado e
completo.
Novas cores no painel frontal, Cinza
Chumbo, para todas as versões. Elas
proporcionam mais requinte e mo-

dernidade ao interior do carro;
Espelho de cortesia no para-sol lado
do motorista também para todas as
versões, que oferecem mais praticidade e conforto.
Com essas novidades, mais completo
e moderno, o Palio Fire 2016 chega ao
mercado com um custo-benefício ainda melhor, mantendo o título de carro
mais barato produzido no Brasil.

Também chega ao mercado o Novo
Palio 2016. Juntamente com a versão
Palio Fire, ele foi o carro mais vendido no Brasil em 2014, e ainda, permanece na liderança de vendas este
ano. A novidade fica para a entrada
da cor Branco Kalahari na versão
Sporting do Novo Palio 2016.
Bem completo, todas as versões do
Novo Palio trazem de série itens como
ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas e chave canivete com telecomando.

Confira abaixo os preços

Veja preços abaixo:

Palio Fire 1.0 Flex 2P
R$ 27.590.
Palio Fire 1.0 Flex 4P
R$ 29.920.
Palio Fire Way 1.0 Flex 4P
R$ 31.190.

Novo Palio Attractive 1.0 Flex
R$ 39.410.
Novo Palio Attractive 1.4 Flex
R$ 42.740.
Novo Palio Essence 1.6 16V Flex
R$ 47.130.

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 .
PASSE ANTES
NA GV PNEUS.
• PNEUS DUNLOP
• ALINHAMENTO
COMPUTADORIZADO
• BALANCEAMENTO
• SUSPENSÃO
• FREIOS

PNEUS DUNLOP, A TECNOLOGIA QUE AGARRA DE VERDADE.

LO P
EUS.

3469-6015
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
www.gvpneus.com.br
A V. P E D R O I I , 4 0 1 7 -

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Classificados webSeminovos

AUDI
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BMW

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

CHEVROLET

CITROËN

DODGE

FIAT
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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.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Classificados webSeminovos

17

26 de junho a 02 de julho de 2015

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

FORD

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

HONDA

HYUNDAI

JAC

KIA

LAND ROVER

MERCEDES-BENZ

MINI

MITSUBISHI

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

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

NISSAN

RENAULT

TOYOTA

VOLKSWAGEN

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.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

HARLEY DAVIDSON

DAFRA

HONDA
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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.

KTM

SUZUKI

YAMAHA

SCANIA

VOLKSWAGEN

VOLVO

