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Subaru lança WRX STI no Brasil
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Cresce Licenciamento

L200 Triton HLS

Linha Honda CG 2016

A Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos
tomotores, Anfavea, divulgou
o balanço da indústria
automobilística em julho

Com motor Flex, versão
especial de 300 unidades
vem com kit multimídia, novo
design, tanque de 90 litros,
capota marítima e protetor
na caçamba

Fan e Titan tiveram visual
renovado. Preço sugerido é de
R$ 7.990 e R$ 9.290,
respectivamente. Confira tudo
que mudou na moto mais
vendida do Brasil

3031.5729
7520.5434

447 ofertas
nesta edição
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Notas
Fiat é a marca líder e o Palio é o carro mais vendido no Brasil
A Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
mantém a liderança do mercado brasileiro de automóveis e comerciais
leves no mês de julho e também
no acumulado do ano. Em julho,
a empresa emplacou 42.505
unidades, sendo 38.103 veículos da marca Fiat, que continua
a liderar o mercado, conforme
dados divulgados pela Anfavea
– Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O modelo Palio foi o automóvel mais vendido no mês (11.312 unidades ) e a Strada liderou entre os comerciais leves, com

Novo Troller T4 sai na frente
no Rally dos Sertões
A Troller, com a equipe oficial Troller Racing/Território Motorsport, começou a maior competição off-road
do País, levando o T4 para as duas primeiras posições
na etapa inicial do Rally dos Sertões. Com a largada em
Goiânia e chegada ao município de Rio Verde, a “dobradinha” Troller foi o destaque na categoria Production T2, garantindo os primeiros pontos na prova com a
dupla Edu Piano/Solon Mendes, mais rápida, e Rafael
Cassol e Lélio Jr, com o segundo melhor tempo.
Nessa etapa, chamada de “Especial”, as duplas da
Troller Racing registraram o tempo, respectivamente,
de 2h32min48s e 2h42min44s, mostrando o acerto do
novo Troller T4 na competição marcada por muitas adversidades de percurso. “O trecho foi muito rápido, mas
também com erosões, lombadas e algumas depressões.
Foi uma ‘Especial’ muito prazerosa de se pilotar e o carro foi perfeito”, ressaltou Edu Piano, que em 20 anos de
Sertões já conquistou sete títulos.

8.958 emplacamentos no mês.
No acumulado do ano, a liderança se confirma. A FCA contabiliza 288.532 unidades vendidas de janeiro a julho,
sendo que a Fiat é a marca líder
em vendas no mercado brasileiro, com 274.783 veículos
emplacados nos sete primeiros
meses do ano. O Palio é carro
mais vendido, com 74.069 unidades emplacadas, enquanto a
Strada confirma sua liderança
na categoria de comerciais leves, com 63.471 vendas
desde janeiro.

Audi Center BH se prepara para
oferecer o Service Express
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A Audi Center BH vai oferecer, no próximo mês, um serviço diferenciado: Audi Service Express. A novidade, pioneira em Belo Horizonte no segmento premium, vai agilizar o
processo de revisão do carro, que será realizada em apenas
1 hora. A novidade será válida, a princípio, para as duas primeiras revisões do carro e seguirá um padrão mundial da
montadora. Segundo Alexandro Reis, gerente de pós-venda
da Audi Center BH, o objetivo é melhorar ainda mais a satisfação dos clientes. “O serviço permite à concessionária executar um número maior de revisões. Serão cerca de oito por
dia. Além disso, o cliente poderá esperar a revisão na própria
Audi Center BH, não sendo necessário o deslocamento. Assim, não há transtornos decorrentes de um dia inteiro sem
carro”, destaca. Será necessário agendar o Service Express
entre as segundas e sextas-feiras, de 8h às 18h por telefone. Uma entrevista prévia será realizada por um consultor
técnico especializado. Se for identificado algum problema
durante o pré-atendimento que poderá ultrapassar o tempo
estimado pelo Service Express, um outro tipo de serviço será
oferecido ao cliente.

Ford Caminhões consolida liderança nos leves e semileves
A Ford consolidou a sua liderança nas
vendas de caminhões das categorias de
leves e semileves em julho e, considerando todos os segmentos de mercado, fechou o mês com 18,5% de participação, ou seja, um crescimento de
3,4 pontos percentuais comparado ao
mesmo mês de 2014. No acumulado do
ano, a Ford detém 18,9% das vendas gerais de caminhões e foi a marca que mais ganhou participação
na indústria, com 5,5 pontos percentuais a mais em
relação a igual período do ano passado.
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No segmento de caminhões leves, um
dos mais importantes do mercado, a
Ford liderou com 32,1% das vendas,
um crescimento mais de 6 pontos percentuais em comparação com 2014. O
modelo Cargo 1119 foi um dos destaques da categoria, com crescimento de
25% nas vendas em relação ao mês anterior. O Cargo 816 e o F-4000 completam a oferta
da marca nessa faixa, formada por veículos de 6 a 10
toneladas de peso bruto total que combinam robustez, economia e conforto para o motorista.

Distribuição:
GRÁTIS nos semáforos e
postos de gasolina.
Contato com a redação:
redacao@webseminovos.com.br
Whatsapp: 31.7520.5434
Tel. Fixo: 31.3031.5729
Contato Comercial:
contato@webseminovos.com.br
Tel: 31.3031.5729
Celular: 31.9404.6814
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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WRX STI chega com motor turbo 2.5 litros
com potência máxima de 310CV
Sedã da Subaru é ícone entre os carros japoneses e chega em duas versões;
preço é a partir de R$ 147,9 mil

Í

cone entre os fãs de esportivos japoneses, o Subaru WRX chega ao
Brasil, vindo do Japão, por meio
de sua importadora oficial, a Caoa.
Ele desembarca em duas versões:
standard, por R$ 147,9 mil, e STI, tabelada em R$ 194,9 mil.
O WRX standard é equipado com o
motor Boxer (de cilindros opostos)
turbo de 2.0 litros, com injeção direta
de combustível, que atinge a potência
máxima de 270 cv a 5.600 rpm e 35,7
kgfm a 5.200 rpm. A transmissão é
automática do tipo CVT com até oito
marchase opção de troca manual de
marchas, por meio das paddle shifts
instaladas atrás do volante. Ela também conta com o Subaru Intelligent
Drive (SI-DRIVE), que permite a
escolha das características de direção
do veículo entre três modos - “Intelligent”, “Sport e “Sport Sharp”.
A nova transmissão trabalha com a
versão da Symmetrical All-Wheel
Drive com Distribuição Variável de
Torque (VTD). O sistema VTD otimiza a distribuição do torque conforme as condições de condução e dados
dos sensores do ângulo de esterço do
volante, giro vertical e força de aceleração lateral. Há também o Active

Da Redação

Torque Vectoring é um sistema de
controle direcional que, nas curvas,
aplica uma leve pressão no freio da
roda dianteira interna para reduzir o
subesterço (saída de frente) e melho-

Nas laterais, a aparência robusta e esportiva foi incrementada com
novas rodas 18”
Detalhes de acabamento com aparência requintada são abundantes,
incluindo materiais macios no painel, forração das portas e apoio
de braços no console

O desenho traseiro ressalta a esportividade, sem abrir mão do conforto e praticidade

rar a resposta à direção. O modelo
conta também como Vehicle Dynamics Control (VDC) que dispõe de
três modos: Normal, Traction e Off.
Este último desativa os controles de
estabilidade e tração, mas mantém o
Active Torque Vectoring.
O pacote de itens de série dessa versão contará com versão única de
acabamento e com uma ampla lista
de equipamentos de série, que inclui:
teto solar elétrico, faróis de xenônio,
rodas 18” de liga-leve, ar-condicionado dual zone, detalhes de acabamento em carbono, entre outros. O
volante tem base plana e é forrado

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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A parte frontal incorpora, a imponente grade hexagonal integrada ao para-choque.O teto solar abre uma
polegada a mais que a versão anterior

em couro, com altura e profundidade
ajustáveis. O volante traz controles
de áudio e Bluetooth. Detalhes de
acabamento com aparência requintada são abundantes, incluindo materiais macios no painel, forração das
portas e apoio de braços no console. O teto solar abre uma polegada a
mais que a versão anterior.
Os bancos dianteiros esportivos trazem apoios de cabeça com ajustes
de altura e inclinação. O revestimen-

to dos bancos, em couro, conta com
costuras vermelhas, no volante e na
alavanca do câmbio.
O quadro de instrumentos conta com
hodômetro e conta-giros com layout
de dupla marcação, ponteiros horizontais e iluminação em vermelho.
Na parte central do quadro está instalada uma tela de cristal líquido de
3,5”, com informações sobre o consumo de combustível, distância percorrida (total e parcial), velocidade

selecionada para o “piloto automático”, tempo de condução, marcha selecionada, indicador do sistema “SI-DRIVE”, eventuais alertas de falhas
de funcionamento e ajustes gerais do
veículo.
Na parte central do painel do WRX
está instalada uma tela sensível ao
toque de 6,2”. Nela, o motorista poderá controlar as funcionalidades do
sistema de áudio, além de visualizar a
imagem da câmera de ré.
Há, ainda, um outro display LCD
com 4,3”, instalado na área superior do painel de instrumentos, que
exibe inúmeras informações do veículo e de sua condução, entre elas
manômetro de pressão do turbo,
sistema de ar-condicionado e computador de bordo.
Mais apimentado
A versão com mais performance foi
desenvolvida pela Subaru Tecnica
Internacional (STI), divisão de alta
performance da marca e responsável
pelo desenvolvimento dos modelos
de competição.
O motor Boxer turbo, de 2.5 l, desenvolve a potência máxima de 310 cv
a 6.000 rpm e 40 kgfm de torque a

O revestimento dos bancos, em couro, conta com costuras vermelhas

4.000 rpm. A velocidade máxima é limitada eletronicamente em 250 km/h
e o sedan necessita apenas de 5,2 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h.
Ele trabalha em conjunto com um
câmbio manual de seis velocidades.
O sistema de gerenciamento do
trem de força “SI-DRIVE” (SUBARU Intelligent Drive) permite ao
motorista ajustar as características
de dirigibilidade do carro, escolhendo três diferentes opções – “Intelligent”, “Sport” e “Sport Sharp”,
por meio de comando seletor no
console central. Um gráfico da curva de torque do modo de condução
escolhido aparece na tela LCD no
quadro de instrumentos, sinalizando o comportamento do veículo aos
comandos do condutor.
O pacote de itens de série é praticamente o mesmo da versão standard.
O modelo já está sendo faturado
nas concessionárias da marca. Em
Belo Horizonte, por enquanto, não
há nenhuma, mas a previsão é uma
unidade seja inaugurada até o fim
deste ano.

O novo motor Boxer “FA20” atinge a potência máxima de 270 cv
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Licenciamento da indústria
automobilística cresce em julho
A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos tomotores, Anfavea, divulgou o balanço da
indústria utomobilística em julho
Da Redação

N

o último mês o setor comercializou 227,6 mil veículos,
o que significa aumento de
7,1% na análise contra junho com
212,5 mil. No comparativo contra
julho do ano passado, que registrou
294,8 mil veículos, a queda foi de
22,8%. No acumulado do ano as
vendas foram de 1,55 milhão de
unidades: contração de 21% frente as 1,96 milhão de unidades negociadas até julho de 2014. Luiz
Moan Yabiku Junior, presidente
da Anfavea, ressalta que “o cenário conjuntural continua complexo
principalmente em razão do abalo
da confiança dos consumidores e
dos investidores. Enquanto os ajustes fiscais não forem concluídos o
panorama permanecerá particularmente desafiador”.
A produção ficou 17,8% acima – foram 215,1 mil unidades em julho e
182,7 mil em junho. Ao defrontar o
resultado com o mesmo período do
ano passado, quando foram produzidos 252,7 mil veículos, o decréscimo é de 14,9%. No acumulado a
baixa é de 18,1% com 1,49 milhão
de unidades este ano e 1,82 milhão
em 2014. A indústria automobilística fechou julho com 28,3 mil
veículos exportados, diminuição
de 40,7% frente junho deste ano
com 47,7 mil e retração de 17,6%
na análise contra julho do ano passado com 34,3 mil unidades. Nos
sete meses do ano as exportações
chegaram a 225,3 mil unidades, o

que significa alta de 10,7% contra
o ano passado com 203,6 mil.
Caminhões e ônibus
As vendas de caminhões foram superiores em 5,1% no sétimo mês do
ano com 6,5 mil produtos – em junho o licenciamento foi de 6,2 mil
unidades. Já na análise com julho

do ano passado o segmento apresentou declínio de 47,6% com 12,4
mil caminhões naquele mês. No
comparativo anual as vendas foram
menores em 43,1% com 43,8 mil
este ano e 77 mil no ano passado.
A produção de caminhões acumula queda de 45,4% no ano – foram
48,2 mil veículos produzidos este
ano e 88,3 mil em 2014. Em julho

6,6 mil unidades deixaram as linhas
de montagem, o que representa elevação de 24,9% ante junho com 5,3
mil e contração de 46,4% contra
julho do ano passado com 12,3 mil.
O resultado da exportação em caminhões apresentou crescimento de 12,2% até julho com 12 mil
unidades em 2015 e 10,7 mil em
2014. No comparativo mensal a indústria negociou com outros países
1,8 mil unidades em julho, o que
representa baixa de 10,4% contra
junho com 2 mil e de alta de 31,7%
ante o mesmo mês do ano passado
com 1,3. As exportações de chassis
para ônibus encerraram o período
janeiro a julho com acréscimo de
3,7%: foram 4 mil unidades este
ano e 3,8 mil em 2014. Foram emplacados em julho 1,4 mil ônibus, o
que mostra estabilidade com junho,
que registrou a mesma quantidade
de vendas. Na análise com julho
do ano passado o licenciamento
diminuiu 34,6% com 2,2 mil unidades naquele mês. Nos sete meses
transcorridos do ano a retração é de
28,6% com 12 mil este ano e 15,5
mil no ano passado.
Os fabricantes de chassis aumentaram a produção em julho em
5,3% frente a junho: 1,9 mil e 1,8
mil respectivamente. No confronto
com o mesmo período do ano passado com 2,9 mil unidades a baixa
é de 35,8%. No acumulado a indústria 28,9% com 15,8 mil unidades
em 2015 e 22,1 mil em 2014.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Julho apresenta pequena alta no número de emplacamentos
de automóveis e comerciais leves em Minas Gerais
De acordo com dados divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de
Minas Gerais (Sincodiv), o número de emplacamentos no mês de julho de 2015 apresentou pequena
alta em relação a junho

D

urante o mês de julho,
o número de emplacamentos do segmento
de varejo de automóveis e comerciais leves teve crescimento de 6% em relação a junho.
Ao todo foram emplacadas
11.697 unidades em julho, um
pequeno aumento em comparação com as 11.028 unidades
emplacadas em junho. Em relação a julho de 2014, a queda
foi de 24,8%.
Para o presidente do Sincodiv,
Camilo Lucian, o resultado
positivo é fruto do esforço das
concessionárias que colocaram
seus estoques em promoção e
campanhas como os Feirões
que acabaram influenciando
diretamente nos resultados.
Outro dado apontado, foi o
mês de julho ter tido dois dias
úteis a mais que o mês de junho. Lucian ressalta com otimismo, que o momento é ideal
para quem deseja comprar o
seu carro zero, ou mesmo para

Da Redação

quem deseja investir e fazer um
bom negócio com automóveis,
já que os preços, condições e
taxas, estão muito atraentes.
No segmento de caminhões,
o número de emplacamentos
em julho de 2015 ficou estável
com alta de 1,40% em relação
a junho do mesmo ano. Foram
licenciadas 940 unidades em
julho de 2015, contra 927 no
mês anterior. Já na comparação com os números de julho
do ano passado, quando foram
negociados 1.709 caminhões,
houve uma retração de 45%.
O número de emplacamentos
no segmento de motocicletas
apresentou alta de 6,92% em
julho no comparativo com junho de 2015. Foram emplacadas 9.668 motocicletas em
julho de 2015, contra 9.042
unidades no mês anterior. Na
comparação com junho do ano
passado, quando foram emplacadas 10.544 motocicletas, a
queda foi de 8,31%.
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Mitsubishi apresenta
L200 Triton HLS Chrome Edition
Com motor Flex, versão especial de 300 unidades vem com kit multimídia, novo design, tanque de 90
litros, capota marítima e protetor na caçamba
Da Redação

S

inônimo de força e resistência, a
família de picapes da Mitsubishi
Motors apresenta a nova L200
Triton HLS Chrome Edition, uma série de apenas 300 unidades, que vem
recheada de elementos especiais e
novo design.
Com motor 2.4 Flex, e tanque de 90
litros, o veículo tem a praticidade para
rodar nas grandes cidades e o tamanho
ideal para as viagens com a família
aos fins de semana.
“Deixamos essa versão ainda mais
completa e com elementos exclusivos.
A L200 Triton HLS Chrome Edition
é um veículo moderno e ideal para
quem busca uma picape robusta, mas
não faz uso da tração 4x4”, explica
Reinaldo Muratori, diretor de engenharia e planejamento da Mitsubishi
Motors do Brasil.
Entre os itens exclusivos está o Sistema Multimídia Power Touch, que traz
ainda mais conforto para o motorista e
passageiros. Equipado com tela touch
screen de 7¨, vem com CD player, entrada auxiliar e USB com interface para
iPod, MP3, sistema Bluetooth® e rádio
AM/FM. Os bancos têm um novo acabamento Premium, que dão ainda mais
sofisticação ao interior do veículo.
Na parte externa, o novo para-choque
e grade estão integrados ao moderno
conjunto óptico. O skidplate reforça o
visual e os espelhos retrovisores são
cromados com luz indicadora em led
e tem rebatimento elétrico. Os novos
faróis de neblina completam o visual.
Para dar ainda mais requinte à série
especial, as maçanetas das portas recebem acabamento cromado e os estribos laterais dão praticidade e reforçam
o aspecto robusto desta picape.
A moldura e maçaneta da tampa da caçamba são pintadas da cor do veículo
e o veículo recebe capota marítima e
protetor na caçamba. As novas rodas

são de liga leve são aro 17” com pneus
265/65 R17. O raio de giro, de apenas
5,7 metros, facilita as manobras.
O conjunto de suspensão tem o exclusivo sistema SDS (Sport Dynamic
Suspension), que reduz o movimento
da carroceria e deixa o veículo ainda
mais estável, tanto no asfalto como no
uso off-road, que proporciona o mesmo nível de conforto e segurança com
o carro vazio ou carregado com mais
de uma tonelada, até em pisos irregulares.
Com o DNA da Mitsubishi Motors,
a L200 Triton HLS Chrome Edition
tem motor 2.4 Flex com 4 cilindros
em linha, 16 válvulas, SOHC, injeção
eletrônica multiponto sequencial que
desenvolve uma potência de 142cv a
5000 rpm e torque de 22 kgf.m a 4000
rpm (etanol). O câmbio é manual de
cinco marchas.

Os bancos têm um novo acabamento Premium, que dão ainda mais
sofisticação ao interior do veículo. Na tampa do porta-luvas, a plaqueta numerada identifica a série especial

A suspensão dianteira é independente,
com braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora.
Suas dimensões são ideais para todos
os tipos de uso. A L200 Triton HLS
Chrome Edition tem 5.115 mm de
comprimento, 1.800 mm de largura,
1.780 mm de altura e entre eixos de
3.000 mm.
Segurança

O selo “Chrome Edition” está presente na tampa traseira

A grande preocupação da Mitsubishi
Motors com a segurança está presente na L200 Triton. O chassi projetado
para incrementar a resistência à flexão
e à torção torna esta picape um veículo
muito seguro para qualquer situação.
A cabine conta com o sistema RISE de
deformação programada, em caso de
colisão, coluna de direção, pedal e o
espelho retrovisor interno colapsáveis,
barras de proteção lateral, além de air-

bag duplo.
O sistema de freios também recebe
novidades e conta agora com a tecnologia 4-ABS com EBD e BAS, que
distribui eletronicamente a força de
frenagem em cada roda, mantendo o
veículo em uma trajetória correta e
segura mesmo em situações limites de
utilização dos freios.
A linha L200 Triton é oferecida em
oito versões: L200 Triton HPE (diesel
MT/AT e flex), L200 Triton Savana,
L200 Triton GLS, L200 Triton GLX,
L200 Triton GL e L200 Triton HLS,
todos produzidos no Brasil na fábrica da Mitsubishi Motors em Catalão,
interior de Goiás. Os veículos têm
tração em duas ou quatro rodas e são
equipados com motores diesel ou flex.
Preço
L200 Triton HLS Chrome Edition
R$ 87.990,00

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Chevrolet divulga serviços exclusivos do OnStar no Brasil
Ao pressionar botão específico no veículo, motorista é conectado a uma central e pode solicitar ao
atendente que faça desde reservas em restaurantes até consultas na internet por ele
Da Redação

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.

Pampulha

C. Machado

AGILE LTZ 10/11

cria uma forte interação com o usuário e a percepção de que ele nunca está
sozinho. Isso muda a experiência que
a pessoa tem ao dirigir”, diz Carlos
Meinert, diretor de Customer Experience da GM América do Sul.
O serviço de Concierge do OnStar se
mostra igualmente útil em situações
emergenciais. Na iminência de falta de combustível, o motorista pode
solicitar que seja enviado ao GPS do
carro o destino até o posto mais próximo. Havendo necessidade de auxílio

CRUZE LTZ 13/14

COMP./AUT.
OWK-2356

63.990,

de terceiros, como para a troca de um
pneu furado ou em caso de pane mecânica, o atendente do OnStar direciona
a ligação para o Chevrolet Road Service, precisando o local do incidente.
Informações sobre ruas bloqueadas ou
vias alagadas também estarão à disposição do motorista por meio deste
serviço. OnStar funcionará 24 horas
por dia, sete dias por semana, e estará
disponível para clientes Chevrolet de
todo o país que possuam a tecnologia
habilitada em seus veículos.

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,
À VISTA

À VISTA

GOL TREND 1.6 13/14

COMPLETO
ABS+AIR BAG
OPV-8590

28.890,
À VISTA

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

I

nédita em carros nacionais, a tecnologia vai oferecer diversos serviços, entre eles o de Concierge,
desenvolvido exclusivamente para o
mercado brasileiro. Ao pressionar um
botão na base do retrovisor, o motorista é conectado à central de atendimento OnStar e pode pedir, enquanto
dirige, que o atendente busque informações na internet por ele. Dessa forma é possível fazer consultas rápidas,
como a previsão do tempo para a semana, a cotação do dólar do dia, ou
até conferir o placar de uma partida de
futebol disputada na noite anterior.
Toda conversa acontece por meio do
sistema de áudio do veículo, que é
equipado com um canal específico de
telecomunicação e que independe de
um telefone celular.
Outra comodidade do serviço de Concierge do OnStar é que ele funciona
como uma espécie de assistente pessoal, pois pode reservar uma mesa em
um restaurante indicado ou mesmo
agendar horário no salão de beleza de
preferência do cliente - sempre mediante disponibilidade.
“O OnStar de certa forma humaniza
o automóvel, principalmente porque

Conheça um pouco mais sobre
cada uma dessas funções:
• 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 acionamento da buzina e do pisca-alerta, por exemplo.
• Navegação – envio de destinos de
forma remota ao sistema multimídia
do veículo.

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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Conectados para te ajudar comprar e vender!

Linha Honda CG 2016 ganha motor de 160 cc
Fan e Titan também tiveram visual renovado. Preço sugerido é de R$ 7.990 e R$ 9.290, respectivamente. Confira tudo que mudou na moto mais vendida do Brasil
Texto: Aldo Tizzani - Fotos: Divulgação

A

linha Honda CG 2016 chega
com uma grande novidade:
a nova motorização de 160
cm³ de capacidade, que oferece mais
potência e torque. Renovada visualmente, a nona geração da street da
marca japonesa chega em duas versões: Titan, a topo de linha; e a Fan,
com apelo mais utilitário. Os preços
públicos sugeridos são de R$ 7.990
para a CG 160 Fan e R$ 9.290 para
a CG 160 Titan. Os modelos chegam
às concessionárias ainda neste mês.
A CG não foi a primeira motocicleta
fabricada no Brasil. Este título pertence a RD 50, da Yamaha, que nasceu
em outubro de 1974, em Guarulhos,
na Grande São Paulo. Porém, ao longo de quase quatro décadas, o modelo
street da Honda evoluiu e se transformou em um fenômeno de vendas.
São mais de 11 milhões de unidades
emplacadas desde 1976, início da
produção em Manaus (AM). E hoje
comemora o título de veículo mais
vendido do País, deixando para trás
até mesmo automóveis, como Fiat
Palio e VW Gol.
De acordo com Alfredo Guedes, engenheiro da Honda, a previsão no
primeiro ano é de comercializar 350
mil unidades – sendo 160 mil da versão Titan e 200 mil da Fan.
Motor 160cc
A grande alteração fica por conta da
adoção de um “novo” motor – entre
aspas, pois se trata do mesmo que
passou a equipar a NXR 160 Bros,
desde o final do ano passado. Com
capacidade cúbica de 162,7 cm³, este
monocilíndrico, conta com comandos simples no cabeçote (OHC), quatro tempos, arrefecido a ar, injeção

Conjunto óptico da Titan 160 também mudou: ganhou novas carenagens do farol e painel

Honda CG Titan ganhou motor de 160cc e visual mais moderno: preço
público sugerido é de R$ 9.290

eletrônica e tecnologia FlexOne (bicombustível). Com mais capacidade
cúbica e tecnologia, a moto ganhou
dose extra de potência e desempenho.
São 14,9 cv a 8.000 rpm se abastecido com gasolina, e 15,1 cv a 8.000
rpm, com etanol. O torque máximo
é de 1,40 kgf.m a 6.000 rpm e 1,54
kgf.m a 6.000 rpm, respectivamente.
Segundo a Honda, o novo propulsor,
mesmo de maior cilindrada e mais
potente, se mostrou até 8% mais
econômico em comparação á versão anterior. “Isso acontece porque o
motociclista acelera menos para ter o
mesmo desempenho”. O novo motor
já atende a segunda fase do Promot 4,
que entra em vigor a partir de 2016, e
diminui ainda mais os níveis de emis-

são de poluentes nas motocicletas.
Entre as boas novidades do motor
está a utilização de mais um balanceiro para diminuir a vibração e a
fixação do eixo primário nas tampas
laterais – calçados em rolamentos.
Para facilitar a manutenção do novo
motor de 160cc não é mais necessário desmontar o cabeçote para tirar o
comando: o acesso é feito por uma
tampa lateral, tornando o trabalho
mais rápido e simples.
Na parte ciclística, a CG 2016 usa
um chassi de aço - tipo Diamond –
que ganhou reforços para fixação
do novo motor. Em ambas, as suspensões usam o tradicional garfo telescópico com 135 mm de curso na
dianteira. Na traseira há o sistema

Painel da CG 160 Fan não terá
conta-giros

Honda CG 160 Fan também teve visual atualizado e ganhou motor de
160cc: preço sugerido é de R$ 7.990

Motor de 162,7 cm³ é o mesmo que
equipa a Bros e agora estará na CG
Titan e Fan 160 2016

Tanque tem novo desenho com
defletores maiores. Grafismos também foram atualizados

bichoque (amortecedores duplos e
mola), com 106 mm de curso. Tanto a Titan, como a Fan, contam com
disco dianteiro simples de 240 mm
e tambor traseiro, com 130 mm. Entretanto, o Combined Brake System
(CBS) – sistema de freios combinados que distribui a força da frenagem
em ambas as rodas – está disponível
somente na CG 160 Titan. Outro diferencial da Titan é o pneu traseiro
mais largo e de perfil esportivo, na
medida 100/80 – 18.
Das carenagens frontais, semicarenagens laterais, defletores e assento,
tudo ficou mais moderno. O tanque
de combustível está com linhas mais
altas na parte superior, incluindo um
bocal aeronáutico, usado em modelos maiores. A CG 160 Titan tem um
apelo mais esportivo do que a Fan.
As diferenças podem ser notadas em
itens como defletores laterais, suporte da placa na rabeta, protetores
e ponteiras do escape, além de pedal
de freio e pedaleiras.
Além do design, a CG 160 Titan incorpora novidades exclusivas, como
um painel digital que ganhou conta-giros – até que enfim! - e alças de
apoio para a garupa em alumínio e
removíveis, muito parecidas com
as já utilizadas em outros modelos
Honda. Outro destaque são as rodas
em liga leve incorporadas à Fan nesta nova geração, e com design exclusivo para a Titan.
A Honda CG 160 Fan 2016 tem preço sugerido de R$ 7.990 – o modelo
2015 de 150cc, a Fan ESDi, custava
R$ 7.357. Já a nova CG 160 Titan
vai custar R$ 9.290 – valor mais alto
que os R$ 8.639 da CG 150 Titan
EX 2015, sua equivalente com rodas
de liga-leve, que agora sai de linha.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Motos - Notas

Linha Off Road do Consórcio Nacional KTM já é comercializada pela Orange BH
Os amantes da prática off Road
já podem sonhar com a moto
dos sonhos. A Orange BH KTM,
primeira Flagship Store da marca austríaca no Brasil, já está
comercializando os modelos
EXC em três cilindradas, F 350,
F 250 e 300 2t. É a primeira vez
que o consumidor brasileiro terá
acesso à motos Premium através
de consórcio. Os planos são de
12 a 36 meses e com prestação a
partir de R$ 1.323,00.
Outra diferença é que o consumidor pode optar por adquirir
a cota com ou sem seguro de
vida. Quem escolher com seguro, em caso de ausência do
titular, tem o bem quitado. Em

breve a KTM vai oferecer também às outras linhas on e off
Road, atendendo modalidades
como motocross e supercross,
além das urbanas e estradeiras.
A administração oficial do
Consórcio Nacional KTM é
feita pelo Grupo Recon, que
possui 26 anos de tradição no
segmento. Tem sede em Minas
Gerais, é líder no estado e terceiro maior do Brasil no segmento motocicletas. Já entregou mais de 100.000 bens. São
especialistas em parcerias comerciais, administrando grupos
de marcas pioneiras. É hoje a
maior administradora independente do país.

Surf em duas rodas

As imagens de uma moto KTM surfando as ondas nas praias do Taiti
renderam ao piloto australiano Robbie Maddison, de 34 anos, um
incrível número de visualizações no You Tube. Com o título “Pipe
Dream” (Sonho do Tubo) o vídeo teve mais de 12 milhões de acessos
em apenas quatro dias de exposição. Tantos acessos são justificados,
afinal é uma cena inédita no mundo das motos - e do surf. Com uma
KTM 250 off-road, equipada com pranchas nas duas rodas, Robbie
acelera pelas trilhas desliza sobre rios no interior das ilhas. Não bastasse isso, entra no mar e depois acaba surfando em grandes ondas.
Os esquis que permitiram a façanha estão fixados à suspensão da
moto por braços articulados. Com isso acompanham o movimento
das rodas de forma independente, inclusive dentro da água. Na dianteira há uma prancha menor e, na traseira, um par de esquis maiores
tem a função de manter a moto sobre a água.
Para a realização das manobras a tração foi fundamental. O piloto
contou com a potência do motor dois tempos da KTM e o pneu traseiro específico para provas de subida de montanha. O pneu conta
com enormes ressaltos que agem como pás e impulsionaram a moto.
Além dos esquis e o pneu especial, o piloto permaneceu com o corpo
deslocado para a parte traseira. Dessa maneira, conseguia maior tração e impedia que a frente da moto afundasse na água. O resultado
do trabalho de uma equipe de quase 50 pessoas é incrível. O vídeo
foi usado como divulgação para o tênis lançado pela marca DC Shoes que traz o nome do piloto.

BMW S 1000 RR será feita
em Manaus

Em agosto teve início a produção
nacional da BMW S 1000 RR. A superesportiva será montada na fábrica
da Dafra em Manaus (AM). A versão
nacional, que contará com o mesmo
pacote de equipamentos do modelo fabricado na Alemanha, chega às
concessionárias custando R$ 72.900
(vermelha racing e preta) e R$ 75.400
(tricolor - vermelha, azul e branca).
Apesar da nacionalização, a redução
de preço não foi tão significativa: a
versão vermelha e preta era comercializada por R$ 76.900 e a tricolor,

Honda faz recall da linha 500cc
A Honda anunciou recall dos modelos CB 500F e
CBR 500R ano/modelo 2014 e 2015 por problemas no sensor de nível de combustível. Segundo
o fabricante, constatou-se que, em algumas unidades, poderá ocorrer o desencaixe da haste do sensor de nível de combustível, causando a indicação
incorreta do volume de gasolina disponível, ruído
no interior do tanque e possível curto-circuito com
o desligamento da bomba de combustível. Como
consequência, poderá haver o desligamento súbito
e irreversível do motor, afetando a dirigibilidade da

motocicleta e expondo o(s) usuário(s) ao risco de
colisão e/ou queda, danos materiais, lesões graves
ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros.
A substituição do sensor de nível de combustível
nas motos incluídas no chamado tem início a partir
de 24 de agosto de 2015. A substituição será gratuita e o consumidor pode confirmar se a moto está
incluída no chamado e agendar o reparo no site
honda.com.br/recall/motos ou na Central de Atendimento pelo 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h – horário de Brasília).

por R$ 79.400.
“O Brasil é o quinto maior mercado
da BMW Motorrad no mundo e segue promissor no segmento de alta
cilindrada. Por esse motivo, damos
sequência à estratégia de montagem de modelos no País, oferecendo aos fãs da marca e apaixonados
por duas rodas motocicletas com a
mesma qualidade das unidades produzidas na Alemanha, com preços
ainda mais competitivos”, afirma
Federico Alvarez, diretor da BMW
Motorrad Brasil.
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Classificados webSeminovos

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!

Classificados webSeminovos

07 a 13 de agosto de 2015
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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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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.
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Classificados webSeminovos

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!

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.

HYUNDAI

JAC

KIA

LAND ROVER
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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.

MERCEDES-BENZ

MINI

MITSUBISHI

NISSAN

PEUGEOT

RENAULT
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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.

SUZUKI

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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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.

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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Classificados webSeminovos

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

