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“apimenta” o segmento das picapes

Veja na página 04
Para anunciar acesse:
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FORD KA LIDER

BMW S 1000RR

ÔNIBUS MARCOPOLO

O Ford Ka liderou, em junho,
as vendas no varejo no
segmento de hatches 1.0
compactos, com 4.766
unidades emplacadas

Modelo 2015 da superesportiva alemã perde 4 kg,
ganha mais potência (199 cv),
recebe upgrade e ficou mais
sofisticada. Preço parte
de R$ 76.900

A Marcopolo lançou em sua
unidade de Ana Rech, em
Caxias do Sul, cinco novos
modelos de ônibus

3031.5729
7520.5434

404 ofertas
nesta edição
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Notas
Fiat comemora 39 anos de Brasil
A Fiat Automóveis completou no último dia
(9), 39 anos de atividades no Brasil e, para
comemorar a data, lança uma coleção de
camisetas inspirada em seus modelos clássicos, que marcaram a história do automóvel no país. Além disso, a fábrica de Betim,
primeira fora do cinturão industrial paulis-

ta, passa por um processo de modernização
para produzir veículos cada vez mais adequados às novas exigências do consumidor.
A edição limitada das camisetas comemorativas, idealizada pela Fiat Fashion, reúne 13
estampas que contam um pouco da história
do Fiat 147, Stilo, Tempra, Uno Mille, além
do Palio, que teve sua primeira versão lançada em 1996 e, desde o ano passado, está
no primeiro lugar do pódio. O Palio foi o
campeão de vendas no Brasil em 2014 e,
neste ano, de janeiro a junho, já teve comercializadas 62.757 unidades, mantendo-se na
liderança do mercado nacional.

Focus liderou o semestre no
Ford consolida avanço no mercado
segmento de carros médios hatch
de caminhões no semestre
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A Ford liderou o segmento de carros médios hatch no
primeiro semestre com cerca de 30% de participação.
Em junho, o Focus obteve um resultado ainda superior:
cresceu mais de 14% em volume na comparação com
o mês anterior e ampliou para 35,4% a sua liderança no
segmento. Esse resultado foi ainda mais surpreendente
considerando que o crescimento foi obtido com a linha
atual, às vésperas da chegada do novo modelo 2016, já
apresentado para a imprensa há duas semanas.
“Acreditamos na força deste modelo no mercado, que
não apresentou uma oscilação de queda nas vendas
com o fato de já mostrarmos o carro renovado. É importante considerar que a versão 2015 já tem uma plataforma global e uma conjunção de performance com
custo-benefício. A nossa proposta é continuar a oferecer essa equação de mercado também no lançamento
da linha 2016”, explica Fernando Pfeiffer, gerente de
Produto da Ford.

A Ford obteve 19% de participação no primeiro semestre
de 2015 e consolidou o seu avanço no mercado de caminhões. Foi a marca que mais cresceu dentro da indústria,
aumentando a sua fatia com um ganho de 5,9 pontos percentuais. Além de liderar os segmentos de caminhões semileves e leves, também cresceu nos veículos pesados 6x4.
Esse desempenho ajudou a Ford a compensar em parte a
forte retração do mercado. Enquanto a indústria acumulou
uma queda de 41,7% nas vendas no período, na marca a
redução de volume foi de 15,2%.
“Ter uma linha diversificada e completa de veículos, focada na produtividade e economia, mostrou ser uma vantagem competitiva nesse período de grandes desafios, em
que mais do que nunca os clientes buscam o melhor custo-benefício na operação das frotas”, afirma Flávio Costa,
supervisor de Marketing da Ford Caminhões.

Renault cresce em participação de mercado e alcança 7,6% em junho
A Renault atingiu 7,6% de participação de mercado em junho, o que representa um aumento de
0,5 ponto percentual em relação a junho de 2014.
No total, a Renault emplacou 15.490 veículos no
mês, em um mercado que teve queda de 18%, totalizando 204.778 emplacamentos.
Nos primeiros seis meses de 2015, a marca acumulou 7% de market share, o que representou 0,1 ponto percentual a mais que em 2014, com 89.527 veículos
emplacados. No mês junho de 2015, comparativamente a
junho de 2014, as vendas da Renault registraram diminuição de 12%. No acumulado do ano, frente a uma queda de

19,6% do mercado, a Renault registrou uma redução de 18,7%. Entre os produtos da marca com
melhor desempenho, estão o Sandero, que ficou
entre os 10 mais vendidos do mês; o Novo Duster
2016, lançado no final de março deste ano com
evoluções no design, melhor acabamento interno
e mais conectividade, cresceu 38% comparativamente a maio, atingindo 3.482 emplacamentos. Na mesma comparação, também se sobressaíram o novo Logan
(6,8%), Fluence (3,8%) e Kangoo (8,2%). O Novo Master, que continua líder em seu segmento, registrou 7,3% de
crescimento em junho em relação ao mês passado.
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te ajudar fazer uma ótima compra e
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S10 ganha versão top de
linha Higth Country
Picape da Chevrolet ainda ganhou quatro novas configurações; High Country se destaca pelo
luxo e itens exclusivos
Da Redação

A

Chevrolet lança a linha
2016 da picape S10, que ganha quatro versões inéditas:
Advantage, Freeride, Chassis Cab e
a nova top de linha High Country
- com preço de R$ 163,8 mil. Elas
somam às conhecidas configurações LS, LT e LTZ.
A High Country foi apresentada
como conceito na última edição do
Salão do Automóvel de São Paulo, em outubro do ano passado. Na
versão de produção, ela ganhou
uma série de itens, como faróis em
cromo escurecido com projetor,
aplique no para-choque dianteiro,
estribos laterais, rodas aro 18 com
superfície usinada, frisos cromados
na base dos vidros das portas além
de um santantônio, especialmente
projetado para integrar à caçamba.
A peça acompanha uma inédita capota marítima.
Lanternas em LED, maçaneta da
tampa traseira cromada e rack de
teto com barras longitudinais e
transversais completam a lista de
destaques externos.
A nova versão topo de linha da S10
pode ser identificada também pelos
logos nas laterais do santantônio
e na base direita da tampa traseira. Os badges são alusivos às altas
montanhas das regiões High Country norte-americana.
Por dentro
O interior da picape traz bancos
com forração em dois tons (marrom e preto), costura pespontada e
descansa braço traseiro. Já o assento do motorista conta com regulagem elétrica de altura, distância e
inclinação do encosto.
O veículo conta com outros itens

de comodidade, entre eles ar-condicionado digital, computador de
bordo, volante multifuncional, sensor de estacionamento, controle de
cruzeiro (cruise control) e sistema
multimídia Chevrolet MyLink com
GPS, DVD e câmera de ré integrados.
A lista de equipamentos de segurança inclui controle eletrônico de
estabilidade, controle de velocidade em declive (Hill Descent Control), freios ABS com sistema de
distribuição de frenagem (EBD),
cinto de segurança traseiros e central de três pontos retráteis, alarme
de não afivelamento do cinto de segurança e airbags.
A S10 High Country estreia com
cabine dupla, motor 2.8 Turbodiesel, transmissão automática de seis
marchas e tração 4x4, que é comandada por um seletor eletrônico no
console central da cabine. O propulsor entrega de 51 kgfm a 2.000
rpm (vale ressaltar que 90% deste
valor já está disponível a 1.700
rpm) e 200 cavalos de potência a
3.600 rpm.
Outras versões
A configuração Freeride tem cabine dupla, motor 2.5 Ecotec com
injeção direta de combustível (206
cv), transmissão manual de seis
marchas, sistema multimídia Chevrolet MyLink, ar-condicionado,

computador de bordo, vidros e travas acionados por controle remoto,
controle de cruzeiro (cruise control), airbag duplo, retrovisores elétricos, rodas aro 16, além de capota
marítima, santantônio e câmera de
ré. Ela está tabelada em R$ 95.340
Já a também nova versão Advantage é baseada na LT 4x2 cabine dupla, a S10 Advantage diferencia-se
externamente pelas rodas escuras
aro 16 e pelo decalque decorativo
na lateral. Faróis de neblina, adesivo na coluna central e maçanetas
pintadas na mesma cor da carroceria fazem parte do pacote.
Na cabine, destacam-se os bancos e
o painel das portas com inserto em
tecido, console central com porta-copos e porta-objetos, tomada

Conectados para te ajudar comprar e vender!

extra para os passageiros do assento traseiro, luzes de leitura e sombreiras do carona com espelho, por
exemplo.
A lista de equipamentos inclui vidros e retrovisores com comando
elétrico, a chave é do tipo canivete
e o sistema multimídia Chevrolet
MyLink. Além disso, o banco do
condutor e a direção possuem sistema de regulagem de altura.
O propulsor é o 2.4 FlexPower, de
até 147 cv e 24,1 kgfm de torque. O
preço não foi divulgado.
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Trabalho
Voltada exclusivamente para o segmento frotista, a nova versão Chassis Cab da S10 vem pronta para ser
personalizada conforme a necessidade da empresa: baú, carroceria,
guindastes.
Ela pode ser equipada com o 2.4
FlexPower ou o 2.8 turbodiesel.
A capacidade de carga é de até
são até 1.343 kg. A marca também não divulgou o valor dessa
configuração.
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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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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.
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Ka lidera no varejo a venda de hatches
compactos 1.0 em junho
Da Redação

O

Ford Ka liderou, em junho, as vendas no varejo (direto ao consumidor) no segmento de hatches 1.0
compactos. Com 4.766 unidades emplacadas, segundo o Renavam, esse desempenho mostra a aceitação do modelo de
entrada da marca, que introduziu um novo
nível de tecnologia e conteúdo para essa
categoria de veículos.
O Ford Ka conta também com a opção do
motor Sigma 1.5 - considerando as duas
versões, o modelo somou 5.039 unidades e
foi o quarto hatch mais vendido em junho.
Nova tendência
O Novo Ka representa uma nova tendência
no segmento de carros de entrada. Tem o
motor 1.0 mais potente e econômico da categoria, com selo A de eficiência do Inmetro, órgão oficial regulador de consumo de
combustíveis e emissões de veículos. Possui design moderno e um dos melhores espaços internos da categoria. É um veículo
com alto nível de conteúdo no segmento,
vindo de série, em todas as versões, com
direção elétrica, ar-condicionado, vidros
elétricos dianteiros e som com Bluetooth e
conexão USB, entre outros equipamentos.

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.

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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BMW S 1000RR “emagrece” e
fica mais sofisticada
Modelo 2015 da superesportiva alemã perde 4 kg, ganha mais potência (199 cv) e recebe
upgrade em sua tecnologia embarcada. Preço parte de R$ 76.900
Texto: Arthur Caldeira - Fotos: Renato Durães

Q

uando foi lançada em 2009, a
BMW S 1000RR quebrou diversos paradigmas: era a primeira superesportiva da marca alemã
focada em alto desempenho dentro
das pistas. Potente e segura tornou-se, rapidamente, referência no segmento. O modelo 2015, que desembarcou no Brasil no início deste ano,
não chega a ser tão revolucionário
como a primeira versão, entretanto recebeu melhorias significativas,
que vão desde o motor mais potente,
chassi mais leve e ainda mais eletrônica. Importada, a BMW S 1000 RR
2015 está à venda no Brasil em sua
versão mais completa por R$ 76.900.
Entre as novidades está uma velha
receita do segmento de superesportivas: menos peso e mais potência.
Com mais 6 cv, agora são 199 cv de
potência máxima, e uma redução de
4 kg para 204 kg em ordem de marcha, podemos dizer que a S 1000 RR
entra agora em uma nova geração.

Painel bem completo traz todas as
informações sobre a moto e mais
parece um cockpit de avião

Faróis assimétricos inverteram
de lado e lentes ficaram mais
alongadas

De cara nova
Para não restar dúvida de que se trata
de um modelo novo, a fábrica bávara fez questão de atualizar o design
da S 1000RR 2015, mas sem perder
sua identidade visual. Os marcantes
faróis assimétricos foram mantidos,
mas inverteram de lado: o mais ovalado agora está do lado direito, enquanto o outro ficou mais alongado.
A carenagem ganhou linhas mais angulosas que combinam melhor com
as “guelras de tubarão”, mantidas
da geração anterior. Já na traseira, a
lanterna ficou mais larga e o novo
escapamento, maior. Embora seu
desenho poligonal seja “inusitado”
e destoe do restante da moto, a nova
peça é responsável por boa parte do
“regime” pelo qual passou a superesportiva: pesa cerca de 3 kg a menos

do que o curto cano arredondado do
modelo anterior.
O restante do peso perdido saiu do
quadro, que ganhou nova estrutura,
melhorando o equilíbrio entre rigidez e flexibilidade. Toda a geometria da S 1000 RR foi revista: ângulo de cáster, distância entre-eixos...
Tudo para melhorar a maneabilidade da S 1000RR que, vale dizer, já
era excelente.
Nas suspensões mais novidades. O
garfo telescópico invertido na dianteira e a balança traseira monoamortecida são agora ajustados eletronicamente, pois a versão que vem ao
Brasil inclui o moderno Dynamic
Damping Control (DDC), praticamente uma suspensão ativa, que se
adapta ao piso. Há a possibilidade

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

de se ajustar todos os parâmetros –
compressão, retorno, pré-carga da
mola - individualmente, caso você
tenha um preparador ao seu lado ou
seja um expert em suspensões.
Caso contrário, pode fazer como eu:
confiar nos modos de pilotagem. São
três de série – Rain, Sport e Race – e
mais dois no pacote “Full” vendido
no Brasil – Slick e User, este último
completamente personalizável. Cada
modo altera desde a resposta do acelerador, potência do motor, a atuação
do ABS, controle de tração e até os
parâmetros da suspensão.

Escapamento trouxe benefícios
como o menor peso, design da
peça, porém, destoa do desenho do
modelo

Mais amigável e rápida
De acordo com a BMW, a nova S
1000 RR foi aprimorada para se
tornar mais amigável em todos os
aspectos, seja para contornar as
curvas de uma serra sinuosa ou
para ser levada ao extremo na pista.
Já pude notar parte dessa amabilidade quando, ao retirar a unidade
para teste em um dia frio e chuvoso, utilizei com prazer o novo
aquecedor de manoplas e escolhi o
modo Rain. A potência do motor de
quatro cilindros em linha e 999 cm³
é reduzida dos 199 cv originais a
13.500 rpm para “apenas” 187 cv a
13.260. A suspensão fica mais macia e o ABS e o controle de tração
ficam mais atuantes.
O motor, com diversas mudanças internas, além de mais potente, agora
oferece uma curva de torque mais

Lanterna traseira ficou mais larga e
setas usam LED

plana. Do máximo de 11,5 kgf.m a
10.500 rpm, mais da metade disso
já aparece aos 3.000 giros, facilitando assim a pilotagem “civilizada”.
Quando antes era preciso utilizar a
primeira, pode-se rodar em segunda
marcha.
Mas a S 1000RR 2015 está ainda
melhor em um quesito onde o modelo anterior já se destacava da concorrência: é fácil de ser pilotada esportivamente em uma pista. A começar
pelos inúmeros sistemas eletrônicos
que ajustam diversos parâmetros e
são, praticamente, a prova de “barbeiragens”.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Motos - Notas

Husqvarna volta ao Brasil

As tradicionais Hurqvarna voltam ao Brasil, dessa vez importadas oficialmente pelo Triple Power Group (grupo que reúne concessionárias
das marcas Triumph e BMW Motorrad). O primeiro lote de 100 motos
(Motocross e Enduro - dois tempos e quatro tempos) está praticamente
vendido. Maurício Fernandes e seu sócio Fabio Ozi comandam a Triple
Group e segundos eles era a hora de se consolidar também no universo
off-road. “A oportunidade de trabalhar como importadores oficiais da
Husqvarna caiu como uma luva para nós.”, afirmou Fernandes. O line-up conta com oito modelos com motores de dois e quatro tempos que
custam entre R$ 43.900 e R$ 46.900. Mais informações no site www.
powerhusqvarna.com.br

“Batalha de Motos” é a nova série
da Discovery Turbo

A proposta da série é ousada:
reunir fabricantes artesanais de
motos que devem mostrar seu talento em um prazo curto e com
um orçamento “apertado”. Com
estes ingredientes os competidores têm apenas cinco semanas
para executar um projeto de motocicleta a partir da estaca zero.
Dos esboços, referências e primeiros pontos de solda, até os
detalhes da pintura e o momento tenso da primeira partida do
motor – todos os detalhes desta
corrida são registrados na série

“Batalha de Motos” do canal por
assinatura Discovery Turbo, que
estreia em 23 de julho. No primeiro episódio competem fabricantes localizados no coração do
Tennessee e da Geórgia (EUA): a
Shop 102, a Harlot Cycles e a 40
CAL, o vencedor será conhecido
pelo voto popular.
Serviço:
Batalha de Motos (Bike Battles
#bikerlive)
Estreia: quinta-feira, 23 de julho,
às 19h45
Classificação Indicativa: 12 anos

Suzuki celebra 30 anos
da GSX-R nas pistas

Para celebrar os 30 anos da primeira superesportiva GSX-R
750, lançada em 1985, a equipe
Suzuki Ecstar apresentou uma
roupagem especial para disputar
as próximas duas etapas da MotoGP. As motos GSX-RR dos pilotos Maverick Viñales e Aleix
Espargaró irão vestir o tradicional esquema de cores azul e

branca do modelo original e que
também ganhou fama nos anos
de 1980 com o americano Kevin Schwantz. A equipe utilizará
a roupagem comemorativa na
etapa alemã, disputada em Sachsenring neste final de semana,
12 de julho, e também em Indianápolis, nos Estados Unidos, em
9 de agosto.

BMW lança R 1200GS Triple Black

A BMW Motorrad lançou uma edição especial de sua famosa aventureira. Chamada de R 1200 GS
Triple Black, o modelo traz um acabamento todo em preto (ou quase),
como mostra seu nome. A cobertura
central do tanque, painéis laterais e
para-lama dianteiro ganharam uma
pintura preta metálica, enquanto os
garfos receberam um tratamento em
rpeto anodisado. Já o quadro e subquadro foram pintados na cor cinza,

dando um visual mais “masculino”
ao modelo, segundo a marca.
Além do acabamento, a R 1200 GS
já sai de fábrica com as rodas com
raios externos e aros pretos, antes
disponíveis apenas na versão Adventure – nor estante não houve
alterações técnicas. Outro detalhe é
a sigla “GS” gravada no banco da
garupa. O modelo foi lançado na
Europa e não há previsão de quando
chega ao Brasil.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Marcopolo lança cinco novos ônibus para
estimular mercado

A

Da Redação - Fotos: Gelson da Costa

Marcopolo lançou em sua unidade de
Ana Rech, em Caxias do Sul, cinco novos
modelos de ônibus. O objetivo é aproveitar o momento de fraca demanda do mercado
para apresentar veículos mais modernos, seguros e confortáveis e, assim, estimular os clientes
a promoverem a renovação de suas frotas, em
busca de maior eficiência e produtividade.
São cinco novos modelos: o novo rodoviário Paradiso 1350, que complementa a Geração 7; o
intermunicipal Ideale, e os urbanos Novo Torino
Express (articulado), Novo Torino Low Entry
(piso baixo) e Novo Torino com motor traseiro.
Esta não é a primeira vez que a empresa, ao contrário das tendências de mercado, investe e lança
novos ônibus em situação de vendas menores.
Em, 2009, durante a crise econômica mundial,
a Marcopolo lançou a Geração 7 de rodoviários,
que se transformou em grande sucesso de vendas, no Brasil e inclusive no exterior, sendo amplamente exportado.
Desde 2008, a Marcopolo promoveu o lançamento de mais de 100 novos modelos em todo o
mundo. Isto dá a média de um novo produto por
mês. São desde ônibus especialmente desenvolvidos para outros países e mercados, como também modelos para cidades brasileiras, sobretudo
para os sistemas BRTs.

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!
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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!
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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.

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
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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!
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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

