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Volkswagen Up! TSI
Agora com motor
1.0 Turbo

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

Com motor bicilíndrico de 
300cc, naked da Kawasaki 
tem desenho sofisticado e 
bom desempenho por R$ 
19.990 com freios ABS

KAWASAKI Z300

06

Sucesso da Fiat, o Weekend, 
chega com sua linha 2016
trazendo, além dos seus 
principais atributos como 

qualidade

PALIO WEEKEND 2016

08

Modelo é o sedã 1.0 mais 
acessível do mercado

brasileiro. Ar-condicionado. 
Preço sugerido R$ 34.600

CHEVROLET CLASSIC  2016

10
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Subaru inicia vendas dos modelos 2015/2106

Ford apresenta a F-150 Limited, 
versão de luxo da picape líder de 

vendas nos EUA

Renault Duster Dynamique 1.6 é 
eleito a ‘Melhor Compra 2015’ 

pela revista Quatro Rodas

Ford cria edição do Mustang inspirada na missão Apollo
A Ford criou uma edição especial do Mustang inspirada nas 
missões espaciais Apollo, que levaram o homem a pisar na 
Lua pela primeira vez, há exatos 46 anos, em 20 de julho de 
1969. O carro será leiloado nesta quinta-feira (23) durante o 
EAA AirVenture Oshkosh 2015, um dos principais eventos 
de aviação do mundo. O Mustang Apollo Edition é um ve-
ículo verdadeiramente único, transformado pelos times de 
design e engenharia da Ford a partir do Mustang GT 2015 
fastback para empolgar fãs e colecionadores. A carroceria 
com pintura branca brilhante especial exibe detalhes em pre-
to, fazendo uma conexão criativa com o programa Apollo 
da NASA. Ele traz difusor dianteiro de fibra de carbono, ae-
rofólio traseiro e iluminação em LED sob o assoalho para 
simbolizar a reentrada da nave na atmosfera.

 O Mustang 
faz parte do 
apoio da Ford 
à Experimen-
tal Aircraft 
Association 
(EAA), que 
oferece pro-
gramas edu-
cativos para 
jovens nesta área nos Estados Unidos. Este será o oitavo 
Mustang doado pela Ford para o leilão da EAA. Os sete mo-
delos anteriores arrecadaram quase US$ 3 milhões para a 
entidade.

A SUBARU iniciou neste mês a comercialização da 
linha 2015/2016 dos modelos, Impreza Sedan, SU-
BARU XV e Forester, este último nas versões Sport 
e XT Turbo. Esses veículos passam a contar com no-
vidades que ampliam ainda mais os já reconhecidos 
níveis de conforto, ergonomia e versatilidade.
A nova gama do Impreza Sedan, SUBARU XV e Fo-
rester, que são importados e vendidos no Brasil com 
exclusividade pela CAOA, passam a contar com 
um novo volante multifunção de três raios, desen-
volvido para proporcionar uma empunhadura ainda 
mais firme e ergonômica. Além disso, os botões de 

acionamento dos comandos do rádio e do viva-voz, 
situado no lado esquerdo do volante; e do Controle 
de Velocidade de Cruzeiro e do sistema SI-Drive, 
instalados no lado oposto, foram redesenhados para 
tornar o acionamento simples e rápido.

O Renault Duster Dynamique 1.6 conquistou mais 
um importante prêmio: o modelo foi eleito a “Melhor 
Compra” na categoria SUV’s até R$ 70 mil pela revis-
ta Quatro Rodas, da editora Abril. Trata-se de uma das 
mais conceituadas e respeitadas premiações do Brasil. 
A edição 2015 avaliou centenas de automóveis em 25 
categorias diferentes e elegeu as melhores opções do 
mercado em cada uma delas.
Renovado em abril, o Duster 2016 ganhou evoluções 
no design, melhorias no acabamento interno e maior co-
nectividade com o lançamento do sistema Media NAV 
Evolution, que agora, além do sistema de navegação e 
a conectividade, traz novidades como as conexões com 
as redes sociais e informações de trânsito para algumas 
cidades. Ao entrar no SUV, o cliente encontra também 
um interior atraente, com materiais de alta qualidade 
suaves ao toque e acabamento Black Piano na região 
central do painel.

A Ford apresentou a versão Limited da nova F-150 2016, 
uma picape de alto luxo da linha mais vendida da Améri-
ca do Norte há três décadas. Ela chega ao mercado norte-
-americano no final do ano com refinamentos estéticos e 
tecnologias exclusivas não disponíveis até o momento no 
segmento de picapes. A F-150 Limited tem um padrão de 
desempenho, conteúdo e qualidade que representa mui-
to mais que um veículo utilitário. A Ford F-150 Limited 
2016 é equipada com motor V6 3.5 EcoBoost de 370 cv 
e transmissão automática eletrônica de seis velocidades 
com modos de reboque e esportivo e trocas progressivas 
SelectShift. Os modelos 4x4 contam com seleção automá-
tica de tração nas quatro rodas de acordo com as condições 
da pista. Ela tem rodas exclusivas de alumínio polido de 
22 polegadas, o emblema Limited com letras em relevo no 
capô e uma grade exclusiva.

Subaru XV Subaru Forester
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Volkswagen up! TSI chega com a missão 
de  revolucionar o mercado  

A Volkswagen acaba de lançar 
no modelo que vai revolu-
cionar o mercado brasileiro 

no que diz respeito a motores, com 
a combinação perfeita de alta efici-
ência energética com desempenho e 
prazer ao dirigir: o up! TSI. O mo-
delo é o mais rápido e econômico da 
categoria no mercado brasileiro.
A novidade traz todas as caracterís-
ticas que tornaram o up! um marco 
na indústria nacional em termos de 
segurança e inovação, agora alia-
das ao novo motor 1.0 TSI Total 
Flex – trata-se do primeiro motor 
com injeção direta, turbocompres-
sor e flexível em combustível pro-
duzido no Brasil.
O novo motor 1.0 TSI Total Flex, 
da família EA211, é um dos mais 
avançados da Volkswagen no mun-
do e o mais moderno fabricado pela 
empresa no País. É o primeiro mo-
tor com injeção direta, turbocom-
pressor e tecnologia flexível produ-
zido no Brasil. Esse motor reforça 
a identidade da Volkswagen como 
empresa líder em inovação.
Fabricado em São Carlos, no inte-
rior de São Paulo, o motor TSI Total 
Flex foi desenvolvido segundo cri-
térios de eficiência energética (com 
menor consumo de combustível, 
reduzindo as emissões) combinada 
a alto desempenho e robustez, para 
permitir ao up! TSI entregar mais 
prazer ao dirigir – é o mais compac-
to motor de alto desempenho feito 
no País. Em seu desenvolvimento o 
up! TSI rodou mais de 1,6 milhão de 
quilômetros e o motor foi submetido 
a extensos testes em dinamômetro 
que somaram mais de 14.600 horas.
Com o novo motor, o up! TSI obteve 
a excelente marca de consumo ener-

Desempenho é o melhor da categoria: 0 a 100 km/h em 9,1 segundos, com velocidade máxima 
de 184 km/h (etanol) up! TSI é o modelo com motor flexível mais econômico do Brasil.

Seu preço parte de R$ 43.990 até R$ 49.990
Da Redação

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Todas as versões do up! TSI são equipadas, de série, com sistema de 
som com CD- player, leitor de MP3, entradas USB e auxiliar e conexão 
Bluetooth

Nova versão speed up! traz visual exclusivo que remete aos ícones 
esportivos da Volkswagen

gético de 1,44 MJ/km (conforme a 
Portaria INMETRO nº 10/2012), 
com classificação “A” no Programa 
Brasileiro de Etiquetagem Veicular 
do INMETRO. 
Dessa forma, além de ser um dos 
modelos mais seguros do Brasil e 
o mais inovador de seu segmento, 
o up! TSI se consagra como o mais 
econômico entre todos os modelos 
equipados com motor flexível no 
País. A eficiência energética do up! 
TSI está acima inclusive da obtida 
por modelos sem ar-condicionado e 
direção com assistência.
Sua potência máxima é de 101 

cv (74 kW) a 5.000 rpm, quando 
abastecido com gasolina, e de 105 
cv (77 kW) à mesma rotação, com 
etanol. O torque máximo é de ex-
celentes 16,8 m.kgf, com gasolina 
ou etanol, disponíveis já a partir de 
apenas 1.500 rpm. O up! TSI ace-
lera de 0 a 100 km/h em 9,1 segun-
dos e atinge a velocidade máxima 
de 184 km/h (etanol), em função 
da excelente relação massa/torque 
do modelo, que é de 56,6 kg/m.
kgf. Com gasolina, o up! TSI sai da 
imobilidade e chega aos 100 km/h 
em 9,3 segundos e alcança a velo-
cidade máxima de 182 km/h.

O up! TSI está disponível exclusi-
vamente com a carroceria de qua-
tro portas, nas versões move up!, 
high up!, black up!, red up!, white 
up! e cross up!. Todos trazem uma 
série de recursos eletrônicos de se-
gurança, como M-ABS (controle de 
tração), alerta de frenagem de emer-
gência e MSR (regulagem do torque 
do freio motor), entre outros.
A importância da chegada desse mo-
tor é tão grande para a Volkswagen 
que para celebrá-la o up! recebeu 
uma nova versão especial e exclu-
siva: o speed up!, cujo nome define 
a capacidade do novo motor 1.0 TSI 
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Novas dimensões

Com a adoção do novo motor TSI 
Total Flex o up! cresceu 40 mm, 
passando a 3,64 metros de compri-
mento. Esse acréscimo ocorreu no 
balanço (distância entre o centro da 
roda e a extremidade do veículo) 
dianteiro, agora de 625 mm – mas 
ainda assim muito curto. O balan-
ço traseiro é igualmente curto, 599 
mm. De largura o modelo mede 
1,64 metro (sem retrovisores), com 
1,50 metro de altura. As dimensões 
compactas evidenciam a esportivi-
dade do up! TSI.

Aerodinâmica

Colabora para que o up! TSI aten-
da os critérios de baixo consumo de 
combustível seu refinamento aero-
dinâmico. Com coeficiente de forma 
(Cw) de 0,367, o up! TSI alcança 

desempenho aerodinâmico exem-
plar em sua classe. Como resultado, 
obtem-se, além do menor consumo 
de combustível, conforto a bordo.

Novo motor 1.0 TSI Total Flex 

A sigla TSI representa toda a tec-
nologia que resulta nas qualidades 
entregues pelo motor: injeção direta 
de combustível, combinada ao tur-
bocompressor, que permite o down-
sizing (redução da cilindrada, com 
excelente desempenho), de forma 
a entregar muito prazer ao dirigir e 
alta eficiência energética. Todos os 
motores TSI se destacam por seu 
baixíssimo consumo de combustí-
vel, alta potência e elevado torque a 
partir de baixas rotações.
Com o motor TSI, o up! TSI exibe 
o melhor desempenho da categoria, 
comparável ao entregue por mode-
los com motores de maior cilindrada 
e com números robustos de acelera-
ção e velocidade – além de garantir 
retomadas consistentes e seguras. 
O up! TSI leva apenas 9,1 segundos 
de 0 a 100 km/h e atinge 184 km/h 
de velocidade máxima, ambos com 
etanol (E100). Com gasolina (E22) 
no tanque, o up! TSI acelera de 0 a 
100 km/h em 9,3 segundos, com ve-
locidade máxima de 182 km/h.
Todos os avanços e qualida-
des do novo motor 1.0 TSI Total 
Flex viabilizaram a adoção de um 
novo conceito para a transmissão 
MQ200 manual de 5 marchas que 
equipa o up! TSI.

Total Flex: executar rapidamente 
uma tarefa, consumindo menos.
Além disso, todas as versões do up! 
TSI são equipadas, de série, com ar-
-condicionado, direção elétrica, co-
luna de direção ajustável, sistema de 

som com CD-player, leitor de MP3, 
entradas USB e auxiliar e conexão 
Bluetooth, vidros dianteiros e tra-
vas elétricos e pneus “verdes” (que 
oferecem menor resistência ao rola-
mento), entre outros itens.

Transmissão manual traz relação do diferencial alongada em 26%,
proporcionando maior conforto e economia de combustível
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Classic ganha direção hidráulica
de série na linha 2016

O Chevrolet Classic 2016 es-
treia nas concessionárias 
da marca com uma novida-

de que o deixa ainda mais atraente 
para o consumidor que deseja um 
sedã acessível e, ao mesmo tempo, 
bem equipado.
O modelo passa a trazer direção 
hidráulica de série, o que torna as 
manobras muito mais fáceis. O 
item chega para aumentar a lista 
de conveniências, composta por 
ar-condicionado, alerta sonoro de 
esquecimento dos faróis ligados, 
painel com conta-giros, preparação 
para som, ajuste de altura dos cintos 
dianteiros, desembaçador elétrico 
do vidro traseiro e banco do carona 
com porta-revista no dorso.
Entre os principais itens de aparência, 
o Classic 2016 traz calotas integrais 
de seis raios, além de maçanetas, re-
trovisores e para-choques pintados 
na mesma cor da carroceria. Airbag 
duplo, freios ABS e trava de seguran-
ça para crianças nas portas traseiras 
completam o pacote de entrada.
Ofertado em versão única de aca-
bamento (LS), o Chevrolet pode vir 
opcionalmente equipado com alar-
me antifurto e com vidros e travas 
elétricos -este último com aciona-
mento por controle remoto.
Já itens como sensor de estacio-
namento e CD Player com entrada 
auxiliar e USB são vendidos como 
acessórios na rede de concessioná-
rias da marca.
O carro está disponível em quatro 
opções de cores: Cinza Mond, Pra-
ta Swichblade, Branco Summit e 
Preto Global.

Custo-benefício

Além de ser o três volumes com-
pleto mais acessível do mercado, o 

Da Redação

Com bom espaço para famílias, modelo é o sedã 1.0 mais acessível do mercado brasileiro. Ar-
-condicionado, alerta sonoro de esquecimento dos faróis ligados, conta-giros e preparação para 

som também equipam o veículo. Preço sugerido R$ 34.600 

Classic também é o mais vendido 
de seu segmento e se destaca pelo 
amplo porta-malas --até 40% maior 
que o de hatches compactos de mes-
ma faixa de preço.
“A adoção da direção hidráulica 
como item de série reforça ainda 
mais a relação custo-benefício do 
Classic, elogiado ainda pela exce-
lente ergonomia e pelo baixo cus-
to de manutenção”, atenta Samuel 
Russell, diretor de marketing da 
Chevrolet.

Motorização

O Classic é equipado com o motor 
1.0 litro VHC E, um dos mais po-
tentes da categoria. Flex, ele desen-
volve até 78 cavalos e 9,7 kgfm de 
torque, isso com etanol no tanque.
O Chevrolet também aparece entre 

os sedãs mais econômicos do país. 
Quando abastecido com gasolina, o 
sedã pode chegar a 900 quilômetros 

de autonomia. O baixo peso do sedã 
(905 kg) e o tanque de 54 litros con-
tribuem para este feito.



0724 a 30 de julho de 2015Conectados para te ajudar comprar e vender!

Mercedes comemora
sucesso do Classe E

O Mercedes-Benz Classe E 
quebrou a barreira dos 13 mi-
lhões de unidades vendidas 

no mundo desde o lançamento de 
sua primeira versão. A versão E 250 
Turbo Avantgarde, equipada com 
o motor quatro cilindros turbo com 
211 cv, está sendo comercializada 
nos concessionários de todo o país 
com condições especiais.
Com motorização V6 biturbp de 3.5 
L, o E 400 Avantgarde representa 
uma nova linguagem de design da 
marca. Equipamentos exclusivos e 
luxuosos, altamente refinados, são a 
marca registrada desse modelo que, 
além do excelente desempenho, 
também oferece itens de conforto e 
segurança, como suspensão Direct 
Control Comfort, sistema multimídia 
integrado com entretenimento trasei-
ro, rodas AMG de liga leve com cin-
co raios duplos e aro 18, entre outros 
opcionais.
Versão topo de linha da família Clas-
se E, o superesportivo E 63 AMG 
4MATIC está sendo comercializado 
pela Mercedes-Benz com dólar sub-
sidiado em R$ 2,45. Equipado com 
motor V8 5,5 l biturbo com potência 
de 557 cv, o veículo atinge torque de 
73,4 kgfm e chega a 100 km/h em 
apenas 3,7 segundos. Seu aprovei-
tamento de força é otimizado, ainda, 
pelo sistema de tração integral AMG 
4MATIC, especialmente voltado 
para maior performance, e suspensão 
esportiva AMG Ride Control com 
três modos de ajuste: “Comfort”, 
“Sport”, “Sport Plus”.
Todas as versões de Classe E dis-
poníveis no mercado brasileiro são 
equipadas com Comand Online, com 
conexão à internet, navegação GPS 
e funções de gerenciamento de tele-
fone por Bluetooth. Outro diferencial 
do modelo presente em todas as ver-
sões é o Active Parking Assist, com 
câmera traseira, que auxilia o condu-
tor a encontrar uma vaga e estacionar 
o veículo.

Com 13 milhões de unidades comercializadas, sedã é o modelo com maior volume de vendas 
mundialmente na história da marca

Da Redação

Quase 70 anos

Em 1947 o modelo 170 V saiu da 
linha de produção como o primeiro 
automóvel da Mercedes-Benz pós-
-guerra para transporte de passagei-

ros, inaugurando o que viria a ser a 
linha Classe E que se mantém sóli-
da até os dias de hoje. A designação 
Classe E foi introduzida em 1993 
com o facelift do modelo série 124. 
A próxima geração, que chegou ao 

mercado em 1995, foi marcada por 
inovações de design. Continuando 
sua trajetória de sucesso, diversas 
melhorias relacionadas a consumo e 
segurança foram implementadas ao 
modelo.
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Weekend 2016 chega ao mercado 
mais competitiva

Ainda mais completa, o Weeke-
nd Adventure, a versão mais 
desejada pelo consumidor, ga-

nha itens que aumentam o conforto, a 
segurança e a tecnologia.
Agora a versão Adventure 2016 traz 
maçanetas na cor do veículo que ga-
rantem um visual mais atraente. Tam-
bém chega de série com apoia-braço 
para motorista e vidros elétricos trasei-

Sucesso da Fiat, o Weekend, chega com sua linha 2016 trazendo, além dos seus principais atributos 
como qualidade, conforto interno, excelente porta-malas e motores que garantem potência e economia,  

mais competitividade para suas versões e novos conteúdos para a top da gama, a versão Adventure

Da Redação

ros com one touch e antiesmagamento, 
oferecendo assim mais conforto e se-
gurança a bordo. Outra importante no-
vidade de série da linha 2016 é o sen-
sor de estacionamento, um conteúdo 
que facilita em muito as manobras. E 
para completar, está versão ganha ain-
da de série mais tecnologia com o Rá-
dio Connect integrado ao painel,  que 
reproduz CD’s, MP3/WMA, entradas 

auxiliar e USB, além dos comandos de voz 
Bluetooth, proporcionando ainda mais se-
gurança ao usuário.
A versão Adventure além de mais comple-
ta traz um grande benefício para o bolso 
do consumidor: com todos esses conteú-
dos a versão era comercializada por R$ 
63.472,00, sendo que a partir da versão 
2016 com os novos itens de série, o Weeke-
nd Adventure 2016 será ofertado por R$ 
62.320,00. Essa novidade gera um custo 
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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.

beneficio acima de 45% se compararmos a soma dos 
preços dos itens como opcionais, ou seja, uma vanta-
gem acima de R$ 1.000,00 a menos na hora da com-
pra.
Todas as versões do Weekend 2016 também recebem a 
nova cor Vermelho Oppulence, mais uma opção que se 
junta a já extensa lista de cores do modelo.
Confira abaixo os preços das versões do Weekend 
2016 que garantem excelente competitividade e uma 
ótima relação custo-benefício:
Attractive 1.4 Flex - R$ 49.150
Trekking 1.6 Flex - R$ 51.350
Adventure 1.8 Flex - R$ 62.320
A gama de acessórios Mopar completa a lista de con-
teúdos da Weekend 2016. São 77 itens que vão de 
tapetes, barras transversais, porta bicicletas até Cen-
tral Multimídia que oferece itens como GPS, DVD 
players, câmera de ré, entre outras funções
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Kawasaki Z300 prova que
tamanho não é documento

“Quantas ‘cilindradas’ tem 
essa moto?” No caso da 
recém-lançada Kawasaki 

Z 300, a resposta a essa frequente per-
gunta geralmente causa espanto nos 
curiosos. “Mas só 300?”, alguns du-
vidavam. A nova naked de “apenas” 
300 centímetros cúbicos realmente 
surpreende. A começar pelo desenho 
agressivo e, também, pelo bom de-
sempenho de seu conjunto mecânico.
Feita sobre a mesma base mecânica 
da mini-esportiva Ninja 300, a nova 
Z 300 tem guidão mais alto, menos 
carenagem e mais conforto e agili-
dade para driblar o trânsito das cida-
des. Com proposta urbana, a pequena 
naked chegou recentemente ao País 
em duas versões: standard com pre-
ço sugerido de R$ 17.990; e equipada 
com freios ABS, por R$ 19.990. 

Personalidade

Ao encarar a nova Z 300, logo sua irmã 
maior, Z 800 de quatro cilindros, vem 
à mente. O conjunto óptico é idêntico 
e as carenagens laterais ao tanque e o 
spoiler sob o motor reforçam a seme-
lhança. Até mesmo a inscrição “Z” em 
baixo relevo no banco foi reproduzida. 
Muito inteligente a sacada da Kawa-
saki em fazer uma espécie de minia-
tura de um modelo maior: diferencia a 
naked de 300cc das concorrentes com 
um design mais sofisticado e ainda 
“confunde” os leigos em relação à sua 
capacidade cúbica. 
O restante fica por conta do bom de-
sempenho da Z 300 que tenta reprodu-
zir, em menor escala, o comportamen-
to de motos maiores. Não é (somente) 
a potência que torna um motor bom 
ou não, é a sua personalidade. E isso 

Com motor bicilíndrico de 300cc, naked da Kawasaki tem desenho sofisticado e bom
desempenho por R$ 19.990 com freios ABS

Texto:  Arthur Caldeira - Fotos: Mario Villaescusa

Motor de dois cilindros tem bom torque em médios giros, mas acorda 
mesmo acima de 5.000 rpm

Conjunto óptico encorpado, como 
na Z800, e piscas com lente trans-
parente são detalhes sofisticados

Velocímetro é de fácil visualização 
com conta-giros analógico e velocí-
metro digital

o bicilíndrico de 296 cm³, DOHC, 
com arrefecimento líquido tem de so-
bra. Ele tem caráter de motos maiores, 
mas em menor escala. Até mesmo a 
faixa vermelha do conta-giros, a par-
tir de 13.000 rpm, lembra as esporti-
vas.  Ajustado para oferecer torque e 
potência em baixos giros, o motor tem 
ânimo desde a partida, mas começa a 
empurrar mesmo acima de 4.000 rota-
ções. E acima de 5.000 rpm, os giros 
crescem rapidamente. O torque máxi-
mo de 2,75 kgf.m só chega aos 10.000 
giros e a potência máxima de 39 cv 
aos 11.000 rpm. 
O segredo está em utilizar com inte-
ligência o macio e preciso câmbio 

de seis velocidades. Nas reduções, 
o auxílio da embreagem deslizante é 
fundamental para manter o bom equi-
líbrio da Z 300. Mas, vale destacar, o 
sistema “patina” enquanto o óleo ain-
da está frio, logo após dar partida. Po-
rém, bastam alguns quilômetros para 
que o funcionamento da embreagem 
fique normal e o acionamento do ma-
nete, suave.

Urbana

Para corresponder ao bom desempe-
nho, o mesmo quadro tubular e con-
junto de suspensões da Ninja 300: 
garfo telescópico convencional, na 
dianteira; e monoamortecedor a gás 
com regulagem na pré-carga da mola, 
na traseira. Mescla um bom ajuste 
entre o conforto para enfrentar as on-
dulações de nossas ruas e a rigidez 
necessária para contornar curvas com 
estabilidade. E com o adicional da 
segurança proporcionada pelos pneus 
Pirelli Diablo Rosso II de construção 
radial, nas medidas 110/70 e 140/70, na 
frente e atrás, respectivamente, calça-
dos em belas rodas de liga-leve aro 17.
Outro aliado do conforto na Z 300 é 
seu guidão inteiriço e mais alto do que 
a Ninjinha. O resultado é uma posição 
de pilotagem com as costas mais retas 
e os dois pés no chão. As pedaleiras, 
entretanto, ficam diretamente embai-
xo do tronco, fazendo com que os joe-
lhos fiquem bem flexionados. 
Justamente nessa situação que a naked 
se sobressai em relação à sua irmã mi-
ni-esportiva. A Z 300 gosta da cidade. 

Mais leve e com guidão mais largo, 
seu bom ângulo de esterço permite 
costurar entre os carros se for preciso 
ou fazer aquele retorno com facilida-
de. Somente os espelhos retrovisores 
“pontudos” atrapalham andar no cor-
redor: exigem que o motociclista zi-
guezagueie por entre os carros.
Caso algum motorista desatento 
mude de faixa sem avisar, os bons 
freios a disco – em ambas as rodas 
– sobram para parar os 170 kg (em 
ordem de marcha) dessa pequena 
Kawa. A versão testada ainda conta-
va com o útil sistema ABS, que fun-
cionou quando exigido.
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Yamaha Fazer 250 passa por
face-lift para 2016

Scooter elétrico ME

KTM Duke 390 com preço
oficial: R$ 21.990

Gasolina sobe 7,9% no
primeiro semestre

Jeans Ducati

Kit de cilindro de alta performance 

Motos - Notas

A KTM finalmente anunciou o preço público sugerido da Duke 390: 
R$ 21.990. A nova moto estará disponível nas concessionárias da 
marca agora em agosto, em duas opções de cores, branca e preta, 
ambas com sistema de freios ABS comutáveis (que podem ser desli-
gados) de série. Equipada com motor de um cilindro de 373,2 cm³, a 
Duke 390 tem como destaque suas medidas enxutas. Ela pesa 139 kg 
(a seco) e seu propulsor DOHC com quatro válvulas e refrigeração 
líquida produz 44 cavalos de potência máxima. O torque de 3,57 
kgf.m está disponível nas 7.250 rotações. Números que a deixam 
com a melhor relação peso/potência da categoria. Suspensão dian-
teira invertida, quadro em treliça e guidão em alumínio completam 
o conjunto dessa pequena naked austríaca.

Não é só de motos que vive a Duca-
ti. A marca italiana está comerciali-
zando jeans para homens e mulheres 
motociclistas. As calças Company 2 
oferecem combinação perfeita entre 
conforto, estilo e segurança. Desen-
volvida em parceria com a Dainese, 
tradicional marca de equipamentos 
de proteção, as calças são feitas de 
tecido denim, com reforços internos 
em aramida, que lhe conferem boa 
resistência à abrasão e ao desgas-
te. Além de áreas com refletivo, o 
modelo conta com protetores certi-
ficados pela Comunidade Europeia. 
O jeans Company 2 está à venda 
na loja Ducati na Europa por € 189 
(versão masculina) e € 179 (ver-
são feminina). Informações, acesse 
www.ducati.it.

Segundo balanço do IPTC (Índice 
de Preços Ticket Car), o custo da 
gasolina teve, no primeiro semes-
tre de 2015, aumento de 7,9%. 
Isso representa um acréscimo mé-
dio de 26 centavos de real por li-
tro no bolso dos brasileiros (de R$ 
3,20 em janeiro para R$ 3,46 em 
junho). No mesmo período, o eta-
nol sofreu aumento de 3,26%. Em 
janeiro, as bombas do combustível 
marcavam, em média, R$ 2,542/L. 
Para os consumidores que tem 
carros e motos flex e preferem 
conferir qual o combustível mais 

vantajoso, o ideal é fazer o cálculo 
dividindo o preço do etanol pela 
gasolina. Se o resultado for menor 
ou igual a 0.70, é vantajoso abaste-
cer com etanol. Se o resultado for 
maior, compensa economicamente 
abastecer com gasolina. Sob essa 
metodologia, o etanol é economi-
camente mais vantajoso em Goi-
ás, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Paraná e São Paulo. Nesta pes-
quisa, o Ticket Car consulta mais 
de 14 mil pontos credenciados à 
rede, em 26 Estados brasileiros e 
no Distrito Federal.

Apresentada no Salão Duas Rodas 
2005, a Yamaha Fazer YS 250 foi a 
primeira moto de 250cc nacional a 
sair de fábrica equipada com injeção 
eletrônica. O modelo, que completa 
dez anos de estrada, recebe agora 
um face-lift para 2016. Ganhou um 
novo tanque de combustível, com 
tampa no estilo aeronáutico, novas 
carenagens laterais e um painel com-
pletamente digital. 
O motor, monocilíndrico de 249 
cm³, e arrefecimento a ar manteve-se 
o mesmo, mas agora virá apenas na 
versão bicombustível. Mas a estra-
tégia da Yamaha nesse ano de crise 

parece ser essa mesma: alterações 
superficiais e a adoção do motor flex 
para atender às novas leis antipolui-
ção, que entram em vigor em 2016. 
O novo tanque agora tem uma capa-
cidade menor: caiu de 19,2 litros no 
modelo anterior para 18,4 litros.
A nova Fazer 250 ganhou as cores 
azul e vermelha, além das já exis-
tentes branca e cinza fosca. O mo-
delo estará disponível na rede de 
concessionárias Yamaha a partir da 
segunda quinzena de agosto, com 
preço sugerido de R$ 13.620,00 – o 
mesmo praticado atualmente para a 
versão BlueFlex.

Nasce de um grupo de jovens ita-
lianos, da cidade de Brescia, um 
veículo dedicado a mobilidade 
urbana sustentável, com emissão 
zero de poluentes. O scooter ME 
apresenta um projeto simples, 
que se traduz em formas limpas 
e arredondadas e que lhe dará a 
possibilidade de ser personali-
zado. Primeiro scooter elétrico 
da Sheet Moulding Compound 
- SMC, o ME foi construído em 
resina e conta com baterias de 
ion lítio. Para carregá-las basta 
ligar na tomada por cerca de cin-
co horas. Cada ciclo de recarga 
custa, na Europa, cerca de 2 €. O 

ME tem autonomia para rodar 80 
quilômetros. Informações, acesse 
www.scooterelettrico.me

A Vini Hot Parts, marca associada ao Grupo Controlflex, apresenta um 
novo conjunto de cilindro completo de alta performance, que inclui pistão 
e anéis, para motos de 150cc modificadas para 190cc. O kit permite au-

mentar a potência de maneira prática e rá-
pida, sem precisar de adaptações como, 
por exemplo, aumentar o diâmetro do 
bloco do motor. O produto é compatível 
com os modelos da Honda CG 150 Titan 
(2004 até 2008) e NXR 150 Bros (2006 
até 2008). Mais informações, acesse: 

www.viniparts.com.br
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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.

AUDI

DODGE
FIAT

BMW

CHEVROLET

CITROËN
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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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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.

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

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

seuhonda.com.br

Emplacamento grátis e taxa de 0% + TC + IOF com entrada mínima de 60% e o restante em 12 parcelas pelo 
Banco Honda. Condições anunciadas somente para a linha Civic 2016. Mais informações sobre o financiamento na 
concessionária. Crédito sujeito a análise pelo agente financeiro. Accord 2015 com bônus de R$10.000,00. Condições 
válidas até 31/07/2015 ou enquanto durarem os estoques. 
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FAZEMOS A MELHOR 
AVALIAÇÃO DO

SEU USADO.

LINHA ACCORD
BÔNUS ESPECIAL

FAÇA  UM  TEST  DRIVE
EM TODA A LINHA  2015

CIVIC SI
A PRONTA
ENTREGA.
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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.

MITSUBISHI

MERCEDES-BENZ

MINI

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.

LAND ROVER MERCEDES-BENZMASERATI

PEUGEOT

NISSAN

MINI MITSUBISHI
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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.

PORSCHE

RENAULT

TOYOTA

TROLLER VOLKSWAGEN
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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.

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



HONDA

KAWASAKI
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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

MV AGUSTA

BMW

SUZUKI

VOLVO






