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Ford Focus Sedan agora é Fastback
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Alta Performance 2014

Up! Turbo

Low Rider

Premiação coroa Reauto
como melhor concessionária
VW de Minas e uma das cinco
melhores do país

A Volkswagen lançou mais
uma versão do compacto up!.
Dessa vez, a novidade está
debaixo do capô: ele é
equipado com o moderno
motor 1.0 TSI

Esbanjando cromados e linhas
retrô, essa Harley-Davidson
retorna ao line-up 2015 com
guidão ajustável e preço a
partir de R$ 46.600
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EXPEDIENTE

Notas
GM dobra plano de investimento para R$ 13 bilhões no Brasil
A General Motors anunciou
hoje que está ampliando seu
plano de investimentos no
Brasil para R$ 13 bilhões no
período de 2014 a 2019.
O aporte extra, de R$ 6,5
bilhões, tem como objetivo
fortalecer o negócio da GM
através do desenvolvimento
de uma nova família global
de veículos Chevrolet especialmente concebida para
atender as novas demandas
do consumidor.
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Essa nova família de veículos está sendo desenvolvida
por um time multinacional
de engenheiros e designers
para que esses produtos
atendam perfeitamente as
expectativas dos consumidores a quais serão destinados, como Brasil, China,
Índia e México. Não há Dan Ammann, presidente
mundial da GM Company
planos de exportá-los para
mercados maduros, como os investirá US$ 5 bilhões
Estados Unidos.
(R$ 16 bilhões) globalA Chevrolet anunciou que mente neste novo projeto

Encontro de colecionadores
de miniaturas

Santiago Chamorro, presidente
da General Motors do Brasil

para fortalecer a sua competitividade em mercados
em desenvolvimento.

Toyota anuncia alteração na
estrutura do seu quadro executivo
Trabalhando para atingir a futura integração na América
Latina e Caribe, a Toyota promoverá mudanças substanciais na estrutura do seu quadro executivo na região.
As novas áreas de responsabilidades dos executivos se tornarão efetivas após a reunião com os investidores, prevista
para o início de setembro.
Veja abaixo a alteração na estrutura dos executivos e suas
respectivas funções e responsabilidades:

Pelo segundo ano consecutivo, o ViaShopping Barreiro
recebe a Exposição de Carros em Miniatura. O Miniatura Esporte Clube traz ao mall mais de mil réplicas de
automóveis, utilitários, carros de corrida e outros veículos famosos, com a participação de 16 colecionadores.
A exposição fica no shopping a partir de hoje 1 até o
dia 7 de agosto, na Praça de Eventos, localizada no 2º
andar, em frente à Leitura.
Entre os destaques do evento neste ano estão réplicas
em miniatura de caminhões das décadas de 1930 e
1940. A exposição conta também com a participação de
um colecionador que traz suas miniaturas de carros de
Fórmula 1. Outros carros de competição de marcas universalmente reconhecidas, também estão no catálogo,
como as atemporais Porsche e Lamborghini.
Neste fim de semana, além da exposição, acontece um
encontro de colecionadores, com vendas e trocas de
miniaturas. Os participantes vão estar disponíveis para
conversar com o público e tirar dúvidas sobre o mundo
das miniaturas automotivas.
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Daimler e Aliança Renault-Nissan iniciam joint-venture no México
Cinco anos após o início de sua estratégia de cooperação, Daimler e aliança Renault-Nissan expandiram significativamente sua colaboração com o início
de sua joint-venture para produção no complexo industrial de Aguascalientes, no México.
A nova unidade de negócios, chamada COMPAS
(Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes,
em inglês, ou Planta Aguascalientes para Cooperação de Manufatura, em português) é 50% da Daimler
e 50% da Nissan. Os parceiros vão investir US$ 1
milhão na unidade COMPAS, e vão supervisionar
a construção e operação de uma planta para manu-

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.

fatura da próxima geração dos veículos compactos
premium das marcas Mercedes-Benz e Infiniti.

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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Com estratégia de marketing, Focus sedã
2016 ganha facelift e novo nome
Por: Julia Ruiz

A

postando na esportividade
como diferencial em relação
aos concorrentes, a Ford lançou, nesta semana, no Brasil, a linha
2016 do Focus sedã – agora, batizado
como Fastback (desenho considerado
“meio termo” entre os modelos hatch e sedã). As novidades são facelift,
mesma pelo qual passou o hatch há
cerca de dois meses, revisão de versões e de conteúdo, e mínimas alterações mecânicas.
Apesar da nova nomenclatura – aposta de marketing da montadora numa
tentativa de alavancar as vendas e
repetir o sucesso da versão hatch - o
Ford Focus Fastback ainda é um sedã
“comum”, já que, diferentemente do
que argumenta a empresa, apresenta
os três volumes bem definidos. De
novo, mesmo, a linha traz grade, farol, para-choque, lanternas traseiras,
rodas e volante. A Ford também reduziu o número versões, adicionando itens de série em cada uma. Com
isso, estão disponíveis as configurações SE, SE Plus, Titanium e Titanium Plus, todas com motor Direct
Flex 2.0 e câmbio automatizado de
dupla embreagem sequencial de seis
velocidades, ambos mantidos da linha anterior, com exceção do paddle
shift (hastes atrás do volante), que foi
acrescentado.
Conteúdo
A versão de entrada é a SE, que custa
R$ 77,9 mil, mesmo preço do modelo anterior, com mais equipamentos.
Tem como itens de série rodas de
liga leve de 17”, duplo airbag (item
obrigatório para carros produzidos no
Brasil), sistema Advance Trac (controle de estabilidade, tração e curvas,
assistente de partida em rampa, assistente preventivo antiderrapagem,

monitoramento de pressão dos pneus
e assistência de frenagem de emergência), freio a disco nas quatro rodas
com ABS e EBD, faróis de neblina,
acendimento automático dos faróis,
espelho retrovisor eletrocrômico,
sensor de chuva, chave programável
MyKey e sistema de conectividade
SYNC com AppLink e Assistência
de Emergência.
Em seguida, é ofertada a versão SE
Plus, que, por R$ 2.000 a mais (R$

Na traseira, as novidades incluem as lanternas mais estreitas e translúcidas, acentuando a esportividade

79,9 mil), acrescenta rodas de liga
leve 17” com desenho exclusivo,
quatro airbags (frontais e laterais),
bancos revestidos em couro, sensor
de estacionamento traseiro, paddle
shift, controle de velocidade de cruzeiro, limitador de velocidade e ar-condicionado de dupla zona.
A versão Titanium, pelo preço de R$
87,9 mil, oferece ainda rodas de liga
leve 17” com desenho exclusivo, seis
airbags (frontais, laterais e de cortina), chave com sensor de presença,
botão de partida Ford Power, sistema de conectividade SYNC MyFord
Touch, com tela sensível ao toque de
8”; tela multifuncional colorida de
4,2” no painel de instrumentos, sistema de navegação e Premium Sound
Sony com nove alto-falantes.
Já a versão topo de linha Titanium
Plus custa R$ 96,9 traz tudo o que as
demais configurações oferecem, com
o acréscimo de assistente de frena-
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O jornal WebSeminovos foi testar o Fastback em Gramado - RS a convite da Ford do Brasil

gem autônomo, faróis bi-xenon adaptativos, sistema de estacionamento
automático em vagas paralelas e
perpendiculares, sensor de estacionamento dianteiro, espelhos com rebatimento elétrico, banco do motorista
com ajuste elétrico e teto solar.
Fidelização, seguro e
plano de manutenção
O Focus Fastback traz um programa
de fidelização para quem já é proprietário do Focus modelo 2014 ou 2015.
Por tempo limitado, a Ford criou uma
pré-venda especial para esses clientes.
De acordo com a montadora, os valores da chamada cesta de peças de re-

posição da linha foram mantidos. Isso
possibilitou outro benefício: a empresa vai pagar o custo das revisões
durante os três anos de garantia das
primeiras 2.000 unidades vendidas.
A Ford Seguros, por meio da Mapfre
Seguros, também oferece um plano
de diferenciado nesse lançamento,
com preço médio nacional de 3,8%
do valor do carro. A apólice, sem
perfil do condutor, considera apenas o CEP do proprietário e inclui
garantia de peças originais, franquia
fixa, indenização pelo valor do carro
zero-quilômetro (tabela FIPE) nos
primeiros 12 meses do plano e assistência AutoMais de 250 km.
O valor do seguro para o Focus Fas-

tback Titanium, por exemplo, é de
R$ 3.332. O Titanium Plus, por ser
equipado com o assistente de frenagem autônomo, conta com um desconto adicional de 15% e sai por R$
3.198. A garantia do veículo é de três

anos, sem limite de quilometragem,
e inclui assistência com guincho por
todo o período, também sem limite
de quilometragem, além de três diárias de carro reserva em caso de necessidade.

O volante revestido em couro incorpora os comandos de áudio, do
sistema de conectividade e do câmbio

Por dentro o requinte também evoluiu, com o uso de materiais nobres
e peças de encaixes precisos
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Premiação coroa Reauto como melhor concessionária
VW de Minas e uma das cinco melhores do país
Por: Julia Ruiz - Fotos: Maurício Vieira

M

inas Gerais está no topo
quando o assunto é
Volkswagen (VW). É que
a concessionária Reauto, que tem
suas instalações em Contagem e em
Betim, na região metropolitana de
Belo Horizonte, recebeu, em junho
o prêmio “Alta Performance 2014”,
na categoria diamante – mais alta
distinção oferecida pela montadora
a seus representantes. Com a conquista, a Reauto assume o posto de
melhor concessionária VW de Minas Gerais e uma das cinco melhores
do Brasil. A premiação foi realizada
durante evento da Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen
(Assobrav), na Cidade do México,
capital mexicana.
O “Alta Performance” avalia todas
as concessionárias do país nas áreas
de atendimento, venda de veículos
e de peças, prestação de serviços,
participação de mercado, estrutura
e, principalmente, satisfação dos
clientes. O prêmio é entregue pela
VW às concessionárias de todo o
país que se destacaram durante o
ano. A Reauto foi a única concessionária de Minas Gerais e uma
das cinco do país a ser premiada na
categoria diamante – além de ser a

única classificada como padrão A.
Há 53 anos no mercado, a empresa
mineira já havia recebido anteriormente a mesma premiação, porém
na categoria ouro. A diferença está
na pontuação, que é medida por
meio de indicadores como Sistema
de Informação de Qualidade (SIQ);
venda de veículos e de peças; pon-

O diretor comercial da Reauto, José Ribeiro de Castro, atribui a conquista aos funcionários da concessionária

Na Reauto o show roon é amplo e com atendentes especializados

tos extras adquiridos com o Programa de Atenção Total ao Cliente
(ATC); conceito modular (padrão
VW na arquitetura da empresa) e
Dealer Qualification (programa de
origem alemã que preconiza o padrão de atendimento ao cliente).
Com a pontuação acumulada, os

cinco primeiros são categorizados
como diamante; do 6º ao 13º lugar,
como ouro; e do 14º ao 20º lugar,
como prata.
O diretor comercial da Reauto,
José Ribeiro de Castro, atribui a
conquista aos funcionários da concessionária. “Eles fazem com que

Sala de espera

Um espaço para acessórios super completo
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nossos processos, serviços e atendimentos tenham excelência e sejam
diferenciados. Agora, o objetivo é
manter esse nível de atendimento e
repetir a premiação”.
Além dos serviços essenciais de revisão, vendas e assistência técnica,
a Reauto oferece ainda o “Centro de
Estética”, que conta com serviços
como instalação de insufilm, espelhamento e verificação de pintura,
proteção de pintura e faróis (XPEL),
impermeabilização de tecido dos
bancos, hidratação de bancos de couro e instalação de película de proteção de calor para para-brisas – 3M.
A linha VW, que dispensa apresentação, tem como destaques, segundo Castro, os modelos Golf, UP! e
Fox. “Todos os produtos são muito
conhecidos, já que quem busca um
Volkswagen zela por qualidade e
economia, com preço justo e valor
de revenda”.

Na Reauto tem tudo para seu VW, estoque completo de pás e oficina preparada para o melhor atendimento

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3031-5729
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UP! 1.0 Turbinado

Além do bom desempenho, compacto se destaca pela economia de combustível; preço é de R$ 43.490
Da Redação

A

Volkswagen lançou mais
uma versão do compacto
up!. Dessa vez, a novidade
está debaixo do capô: ele é equipado com o moderno motor 1.0 TSI,
ou seja, turbo e com injeção direta
de combustível. É o primeiro motor
flex desse tipo fabricado no Brasil.
O preço é a partir de R$ 43.490.
Sua potência máxima é de 101 cv a
5.000 rpm, quando abastecido com
gasolina, e de 105 cv à mesma rotação, com etanol. O torque máximo é
de 16,8 kgfm, com gasolina ou etanol, disponíveis já a partir de 1.500
rpm. O up! TSI acelera de 0 a 100
km/h em 9,1 segundos 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/kgfm. Com gasolina, o up!
TSI sai da imobilidade e chega aos
100 km/h em 9,3 segundos e alcança
a velocidade máxima de 182 km/h.
De acordo com medições do Inmetro, ele é capaz de rodar 9,6 km/l na
cidade e 11,1 km/l na estrada, quando abastecido com etanol, e 13,8
km/l na cidade e 16,1 km/l na estrada, quando abastecido com gasolina.
Visual
O up! TSI está disponível exclusi-

vamente com a carroceria de quatro 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-

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

O up! TSI está disponível exclusivamente com a carroceria de quatro portas, nas versões move up!, high up!, black up!, red up!, white
up! e cross up!

gurança, como M-ABS (controle de
tração), alerta de frenagem de emergência e MSR (regulagem do torque
do freio motor), entre outros.
Todas as versões do up! TSI são
equipadas, de série, com ar-condicionado, direção elétrica, coluna de
direção ajustável, sistema de som
com CD-player, leitor de MP3, entradas USB e auxiliar e conexão
Bluetooth, vidros dianteiros e travas elétricos e pneus “verdes” (que
oferecem menor resistência ao rolamento), entre outros itens.
Nova versão speed up! traz visual
exclusivo que remete aos ícones
esportivos da Volkswagen, com
exclusiva pintura preta no teto e
nos para-choques
Em seu visual o speed up! faz uma
“homenagem” a modelos consagra-

dos da marca, como o Gol GT e o
Gol GTi, trazendo identidade exclusiva e esportividade em uma linguagem icônica.
Oferecido unicamente na cor
branca, o speed up! diferencia-se,
na dianteira, pela área central do
para-choque pintada na cor preto
ninja, com os aros dos faróis auxiliares em chrome effect.
Nas laterais, o speed up! exibe os
retrovisores e faixas alusivas à
versão pintados na cor azul, cujo
grafismo é clássico, remetendo aos
ícones Volkswagen, com tecnologia e velocidade.
Ainda nas laterais se destacam os
defletores e as rodas de liga leve de
15”, modelo “zurique II”, exclusivas da versão. A parte traseira reserva outros destaques: o para-choque

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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é exclusivo e traz defletor pintada na
cor preta; a tampa do porta-malas é
pintada na cor preto ninja, com a
nomenclatura TSI – a tampa traseira
preta foi adotada por todos as versões do up! equipadas com o novo
motor 1.0 TSI Total Flex, diferenciando-as do up! com o motor MPI.
Outro destaque exclusivo do speed
up! é o teto pintado também em preto ninja.
O novo motor 1.0 TSI Total Flex,
da família EA211, é um dos mais
avançados da Volkswagen no
mundo e o mais moderno
fabricado pela empresa no País

COMPLETO
HEF-8611

25.000,

OQL-3818

BRAVO ABST. 1.8 13/14
COMPLETO
+ DUAL

À VISTA

CLASSIC LS
12/13

COMPLETO
OMB-0952

24.000,

COMPLETO
+ DUAL
HNV-3153

À VISTA

CLIO EXP. 1.0 12/13

VE/TE

OPV-6633

39.600,
À VISTA

CRISTIANO MACHADO

20.000,
À VISTA

À VISTA

LINEA ABST. 1.8 11/12

49.500,

PUNTO BLACKMOTION
14/14

COMPLETO
+ TETO
OXG-5238

47.700,
À VISTA

Av. Cristiano Machado, 1080 A

3507-6100

Rômulo - 8294.0864 | Jonathan - 9204.6912
CONSULTORES:
Marcelo - 8293.9544

grandeminas.com.br
Faça revisões em seu veículo regularmente.

CRUZE LTZ 13/14

COMP./AUT.
OWK-2356

63.990,

CLASSIC LS 10/11

VE/TE

HML-9975

SONIC HATCH LT 1.6
13/13

COMPLETO
OPZ-7816

36.490,
À VISTA

SANDERO EXP. 1.6
13/14

COMPLETO
OQC-5951

30.490,
À VISTA

NOVO ENDEREÇO

18.990,
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GOL TREND 1.6 13/14
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ABS+AIR BAG
OPV-8590

28.890,
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I-30 2.0 11/12

COMPLETO
+TETO
HMW-0722

36.390,
À VISTA

Av. Antônio Carlos, 6250

PAMPULHA 3507-6700 | 3507-6750
CONSULTORES: Edson - 8452.6167 | José - 8463.2105

Guilherme - 8287.4456 | Elisângela - 8437-1479

@grandeminas_gm

Contagem

AGILE LTZ 10/11

Pampulha

C. Machado

Transmissão MQ200 manual de 5 marchas que equipa o up! TSI

CLASSIC LS 11/12

TRIO

HGK-8502

18.900,
À VISTA

PRISMA LT 1.4
11/12

DH/TRIO
GSP-9245

24.990,
À VISTA

CRUZE SEDAN LT
13/14

COMPLETO
OWK-0237

59.990,
À VISTA

GOL 1.0 G6 13/13
DH / TRIO

COR PRATA

OQG-4037

24.900,
À VISTA

GOL 1.6 G5 12/13

COMPLETO
OOV-6343

27.990,
À VISTA

DUSTER 2.0 11/12

COMPLETA
PEO-0760

43.990,
À VISTA

Av. Gen. David Sarnoff, 1962

CONTAGEM 3507-7300

Ronnie - 8471.3901 | Lucas - 8437.4087

CONSULTORES: Jefferson - 8382.4362 | Frederico - 8492.6089

facebook.com.br/gm.minas

Ofertas válidas até 31/07/15 ou enquanto durar o estoque. Consulte demais condições nas concessionárias
Grande Minas. Reservamo-nos o direito de possíveis erros gráficos. Fotos meramente ilustrativas.

QUEM VENDE MAIS PODE MAIS
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Low Rider tem estilo anos 70 e
ergonomia adaptável
Esbanjando cromados e linhas retrô, essa Harley-Davidson retorna ao line-up 2015 com guidão
ajustável e preço a partir de R$ 46.600

I

nspirada na cultura custom da década de 1970, a Harley-Davidson
Low Rider chegou ao Brasil esbanjando estilo, acabamentos diferenciados e um “torcudo” motor de dois
cilindros em V de 1600 cm³ de capacidade. Montada em Manaus (AM),
esta autêntica “chopper” oferece boas
doses de conforto e segurança, já que
traz sistema de freios ABS de série.
Com preço sugerido a partir de R$
46.600, o modelo pode ser usado no
dia a dia, como também em viagens.
Apresentada originalmente em 1977,
a Low Rider foi criada por Willie G.
Davidson, neto de um dos fundadores
da H-D e que foi, durante muitos anos,
projetista-chefe da fábrica norte-americana. O modelo renasceu agora na
linha 2015 com a mesma identidade
visual, que remete às motos de garfo
alongado daquela época. A tampa quadrada da caixa da bateria, localizada
do lado direito e que traz o nome do
modelo, também era item comum nas
Harley antigas. Além disso, a moto
abusa dos cromados – motor, escapamento, capa do farol e rodas de aço.
Outro diferencial desta integrante da
família Dyna é o painel de instrumentos, posicionado sob o tanque de combustível. Há um console preto fosco
com conta-giros e um velocímetro,
que traz uma pequena tela digital com
informações como marcha engatada,
giro do motor, hodômetros (parciais
e total), além da autonomia e relógio.
Para oferecer um maior nível de conforto, principalmente em longas viagens, e
se adaptar a diferentes biótipos, a Harley adotou soluções simples, porém eficazes na Low Rider. Usando simulador

“Magra”, a Low Rider pode ser uma
boa opção também na cidade

Texto: Aldo Tizzani - Fotos: Fred Mancini

e estudos de pilotagem, foi criado um
guidão único que oferece 6 cm de movimento para frente e para trás. Ou seja,
há a possibilidade de escolher entre
duas posições de pilotagem.
O design do assento, que traz encosto
lombar, oferece conforto e ergonomia
para longas jornadas. As pedaleiras
centrais deixam as pernas semiflexionadas e braços quase esticados, numa
postura confortável sobre a moto.
Na estrada
Nesta avaliação rodamos pouco mais
de 1.300 quilômetros com o modelo
2015 da Harley-Davidson. Com boa
ergonomia e ciclística acertada, a Low
Rider se mostrou uma boa companheira de viagem. Só não foi melhor
pela ausência de pontos de ancoragem
da bagagem e pela falta de proteção
aerodinâmica.
O motor Twin Cam 96, de exatos 1.585
cm³ de capacidade, oferece muito torque em baixas e médias rotações. A
apenas 3000 rpm, a Low Rider já estava a 120 km/h. Refrigerado a ar e
equipado injeção eletrônica, este V2
oferece respostas rápidas ao girar o
acelerador. Entrega boa dose de potência de forma linear, sem sustos, apesar
do torque elevado - 12,0 kgf.m a 3.500
rpm. Na unidade avaliada, a moto apresenta transmissão de seis velocidades
(Six Speed Cruise Drive), porém não
conta com a sexta marcha over-drive.
Assim, o V-Twin poderia trabalhar com
giro mais baixo, oferecendo conforto e
maior economia de combustível.
Falando em consumo, nesta viagem
até a capital mineira a moto registrou
média de 17,5 km/l. Sua pior marca foi
14,5 km/l, com o acelerador bem aberto. Já numa condução mais racional,
bem “tiozão”, a Low Rider registrou

A traseira desta H-D conta com
sistema bichoque, disco simples e
transmissão por correia dentada

Equipado injeção eletrônica, o “V2”
oferece respostas rápidas ao girar o
acelerador

20,10 km/l. Assim, com um tanque de
17,8 l, a autonomia desta H-D gira em
torno de 300 quilômetros.
Ciclística acertada
As nossas vias oferecem pisos cada dia
mais irregulares como, por exemplo
ranhuras, desníveis, “costelas de vaca”
e buracos. Em nenhum momento deste
teste, a Low Rider deu final de curso,
atestando que o conjunto de suspensões
é bem acertado e usa recursos tradicionais: garfo telescópico na dianteira e
sistema bichoque na traseira.
Aqui uma ressalva, o ângulo de cáster
de Low Rider é de 32º. Já o da irmã
Street Bob é de 29º. Geometria que reforça o apelo chopper do modelo, com
garfo dianteiro mais à frente.
Com relação aos freios, este modelo

O painel de instrumentos - com
dois relógios - fica posicionado sob
o tanque de combustível

da família Dyna Harley-Davidson
tem disco duplo na dianteira, com
cáliper de quatro pistões; na traseira,
disco simples flutuante com cáliper
de dois pistões. O sistema ABS é de
série. Nestes 1.300 quilômetros, o
sistema não foi exigido ao extremo,
mas quando foi necessário, o sistema
de freio não deixou a desejar em se
tratando de uma moto de 302 quilos
(em ordem de marcha).
Em função de sua ciclística, o Low
Rider se mostra bastante equilibrada,
maneável e fácil de pilotar. Pode ser
uma boa opção para dupla jornada –
estrada e dia a dia na cidade -, porém
tome cuidado com os retrovisores de
automóveis. Além disso, os amantes do
estilo retrô, bem característico dos anos
de 1970, tem na Low Rider uma boa
opção para curtir a vida em duas rodas.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Honda lança CRF 1000L
Africa Twin 2016

A Honda anunciou o lançamento da
CRF 1000L Africa Twin 2016. A bigtrail está equipada com um novo
motor de dois cilindros paralelos,
998 cm³ de capacidade, virabrequim
de 270° (crossplane) e comando de
válvulas Unicam, como nas motos
de cross da linha CRF. O bicilíndrico produz 94 cv de potência máxima
e 10 kgf.m de torque. O modelo terá
dois tipos de transmissões, uma com

o câmbio automático de dupla embreagem DCT (Dual Clutch Transmission) e outra com câmbio manual e
embreagem deslizante. A transmissão
final é feita por corrente. A bigtrail da
Honda chegará às lojas europeias no
final deste ano. E os preços partirão
de 12.100 Euros, cerca de R$ 44.000
– só como comparação, a BMW R
1200GS custa a partir de 16.400 Euros, na Itália, ou cerca de R$ 60.000.

POP 2016 ganha motor injetado
A Honda anunciou novidades
em sua moto de entrada. A Pop
110i 2016 ganhou nova motorização, de maior capacidade
cúbica - 109,1 cm³ e 7,9 cv de
potência - com injeção eletrônica de combustível. A Pop
2016 também teve seu visual
reformulado, ganhando nova
carenagem, traseira e um painel
de instrumentos inédito – porém ainda manteve o desenho
simples e espartano. O modelo
passa a contar também com três
anos de garantia, sem limite de
quilometragem e com ampliação dos intervalos de revisões.
Vendida nas cores Vermelha,
Preta e Branca, a nova POP110i
é produzida na fábrica de Ma-

Uma Harley-Davidson com duas rodas no eixo traseiro. Isso se chama trike. A oficina Celio Motorcycles, de Curitiba (PR), está credenciada para fazer este tipo de transformação. O projeto foi criado com
base em uma Harley Dyna Super Glide, ano 2014, que recebeu um
kit trike, que tem até marcha ré. O kit é fabricado nos Estados Unidos pela empresa Eurowing, da qual a Celio Motorcycles detém a
representação oficial no Brasil. O kit contém suspensão independente de aço, diferencial de alumínio com correia, sistema estabilizador
e freio traseiro com cáliper de quatro pistões. Entre os acessórios
estão sissybar (encosto), plataforma para garupa e “mata cachorro”
traseiro (item de segurança que protege as pernas). O trike conta ainda com bagageiro com 95 litros de capacidade, rodas dianteira raiada e traseiras de liga-leve, além de amortecedores independentes.
Mais Informações: www.celiomotorcycles.com ou (41) 3332-4865.

Faturamento cai 9% no Polo
Industrial de Manaus

naus (AM) e estará disponível na rede de concessionárias
da marca a partir de agosto. O
preço passou de R$ 4.637 para
R$ 5.100 (preço público sugerido com base no Estado de São
Paulo, sem despesas com frete e
seguro).

Ingressos para o Salão Duas Rodas
Quer comprar antecipadamente ingressos para o Salão Duas Rodas,
que acontece de 7 a 12 de outubro
no Anhembi (SP)? A hora é essa, já
que o terceiro e último
lote começa a ser vendido em agosto. A edição
2015 contará com a participação de mais de 600
marcas de 22 países, distribuídas numa área de
78 mil m². Já estão confirmadas as presenças de
BMW, Harley-Davidson,
Polaris, Suzuki, Kawasaki, Dafra, Yamaha,
Honda, Traxx, Triumph,
Ducati e Bull Motors.

Celio Motorcycles monta trike H-D

Além de fabricantes e importadores
de acessórios, equipamentos e motopeças. Informações: www.salaoduasrodas.com.br

Com R$ 5,7 bilhões gerados em
maio, o Polo Industrial de Manaus
(PIM) acumulou R$ 31,9 bilhões
de faturamento nos cinco primeiros meses de 2015. Em comparação
com o mesmo período do ano passado (R$ 35,4 bilhões), o volume
somado representa recuo de 9,81%.
Porém, o valor acumulado em 2015

é o segundo melhor desempenho
de janeiro a maio na história do
PIM. O setor Eletroeletrônico segue
como o responsável pela maior fatia de faturamento da Zona Franca,
com 29,32% do total. Em seguida,
aparecem os setores de Duas Rodas (17,67%), Bens de Informática
(17,32%) e Químico (13,12%).

Uso de placas veiculares padrão
Mercosul é adiado
O Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) adiou por mais um ano
a obrigatoriedade das placas veiculares com padrão único para todos
os países do Mercosul. Assim, o
novo modelo deverá ser usado a
partir de 1º de janeiro de 2017 e
não em 2016, como estava definido. A mudança já foi publicada no
Diário Oficial da União. Segundo
o presidente da Associação Na-

cional dos Detrans e diretor geral
do Detran Paraná, Marcos Traad,
a prorrogação foi em função de
ajustes técnicos. “Falta concluir o
sistema de informática necessário
e verificar questões de segurança
na fabricação das placas. Não é só
criar um visual único para todos
os países do bloco, mas permitir a
criação de novas combinações de
números e letras”, explica Traad.
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AUDI

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.

CHEVROLET

BMW

CITROËN

DODGE

FIAT

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.
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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.
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FORD

HONDA

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.

HYUNDAI

JAC

KIA

LAND ROVER
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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.

MERCEDES-BENZ

MINI

MITSUBISHI

NISSAN

PEUGEOT

RENAULT
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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.

SUZUKI

TOYOTA

VOLKSWAGEN

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.

FAÇA UM TEST DRIVE
EM TODA A LINHA 2015

FAZEMOS A MELHOR
AVALIAÇÃO DO
SEU USADO.

31
Siga a Saitama nas

REDES SOCIAIS:

LINHA ACCORD
BÔNUS ESPECIAL

2534-9090

CIVIC SI
A PRONTA
ENTREGA.
Av. Babita Camargos, 1.405
Cidade Industrial . Contagem/MG

Lojas também em Ipatinga e Governador Valadares

/saitamahonda
@saitama_honda
@saitamahonda

FAÇA REVISÕES EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE.

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

seuhonda.com.br

Condições anunciadas somente para a linha Civic 2016. Mais informações sobre as condições de financiamentos na Concessionaria. 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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BMW

DAFRA

DUCATI

HONDA

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

YAMAHA

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

Depois De uma semana inteira De trabalho,
toDo munDo merece um sábaDo assim.
Todos os sábados de agosto , 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

LEXUS RX 350 F Sport

LEXUS CT 200h

R$ 301.350,00

LEXUS ES 350

R$ 131.450,00

R$ 246.250,00

O CARRO PERFEITO EXISTE.
E ESTÁ NA OSAKA.
A LINHA LEXUS REÚNE OS VEÍCULOS QUE SÃO REFERÊNCIA MUNDIAL EM LUXO, DESEMPENHO,
CONFORTO E ELEGÂNCIA. VENHA TER UMA EXPERIÊNCIA EXCLUSIVA NA OSAKA E SE
SURPREENDA COM A PERFEIÇÃO AO DIRIGIR.

TODOS JUNTOS FAZEM
UM TRÂNSITO MELHOR.

www.lexus.com.br

CONHEÇA TODA A LINHA E FAÇA
UM TEST-DRIVE EXTRAORDINÁRIO.

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.

www.osakaveiculos.com.br

BH 2129-3000 AV. CARANDAÍ, 874 – FUNCIONÁRIOS

