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Feirão de

fabrica

Chevrolet

no mineirão
(esplanada norte)

// bônus de até r$ 6 mil
// taxa zero
em até 48x

// Preço de nota
fiscal de fábrica
só neste sábado e domingo, na esPlanada
norte do mineirão e em toda a rede chevrolet.
aProveite também as melhores ofertas dos acessórios genuínos chevrolet.
confira as melhores ofertas em www.ofertaschevrolet.com.br
Bônus de até R$ 6.000,00 para Cruze Ecotec6 LT 1.8 (mod. 5B68NF – opc. R7D), ano/modelo 2015/2015, na cor branco summit, com preço
público sugerido de R$ 76.050,00 por R$ 69.990,00. Preço de Nota Fiscal de Fábrica para Prisma LT 1.0 (mod. 5S69GF – opc. R8H), ano/
modelo 2015/2015, na cor preto global, faturados da montadora para Rede de Concessionária Chevrolet até 3/9/2015 com preço de nota fiscal
de fábrica no valor de R$ 43.192,36. Onix LS 1.0 (mod. 5R48GG – opc. R7Q), ano/modelo 2015/2016, na cor preta, com preço promocional à
vista de R$ 36.990,00 ou pelo plano de financiamento com 77,34% de entrada (R$ 29.041,17) e saldo restante em 48 Parcelas Protegidas
mensais de R$ 189,83 com Taxa de Juros de 0,00% a.m., CET 7,07%, TCC – Tarifa de Confecção de Cadastro R$ 560 e Seguro Parcela
Protegida de R$ 323,34 incluídos. Valor total financiado R$ 38.153,11. Onix, eleito o carro com melhor valor de revenda do Brasil
segundo a Revista Autoinforme (nov./14) e modelo mais vendido em agosto de 2015 conforme informativo da Anfavea. Parcela Protegida não obrigatória, ficando a critério do cliente a escolha da contratação do seguro. Seguro Chevrolet
Plus: O produto está registrado na SUSEP sob o nº Processo SUSEP 15414.001441/2008-08, sob a responsabilidade da Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., código SUSEP 0635-1 e CNPJ 02.102.498/0001-29. A
aceitação do seguro estará sujeita a análise do risco. O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Estipulante Banco GMAC S.A. – CNPJ 59.274.605/0001-13
e Corretor de Seguros GMACI Corretora de Seguros – CNPJ 05.940.706/0001-57. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP,
nome completo, CNPJ ou CPF. Ouvidoria Banco GMAC: 0800 722 6022. Ofertas válidas até 21 de setembro de 2015. Condições não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais.
Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o Proconve – Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br – SAC: 0800 702 4200.

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
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Tiragem 20 mil exemplares com distribuição 100% gratuita nos principais semáforos de Belo Horizonte.

Picape S10

www.webseminovos.com.br

High Country cheia de
equipamentos exclusivos

Veja na página 06
Para anunciar acesse:

(31)
(31)

Salão de Frankfurt

Vemig: Veículos Multimarcas

Harley-Davidson Iron 883

Montadoras aproveitam o maior
salão do automóvel do mundo
para exibir seus carros
conceitos

Com 15 anos na estrada, Vemig
também aposta na oferta de
produtos diferenciados

08
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Com design minimalista, modelo
de entrada da Harley-Davidson
no Brasil ganha novo garfo
telescópico e amortecedores
para 2016

3031.5729
7520.5434

341 ofertas
nesta edição
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ETIOS SEDAN X-AC 2016
À VISTA POR R$

45.190,00

27.114,00 (60%)
E SALDO EM

ENTRADA DE R$

R$

36X
550

IPVA 2015 GRÁTIS
ETIOS HATCH X-AC 2016
À VISTA POR R$

40.790,00

24.474,00 (60%)
E SALDO EM

ENTRADA DE R$

SW4

SR FLEX 4X2 15/15
DE R$
POR R$

135.850

,00

IPVA 2015 GRÁTIS

119.900

,00

R$

36X
499

À VISTA

COROLLA XEI 2.0

FLEX AUTOMÁTICO 15/16

À VISTA POR R$

88.690,00

53.214,00 (60%)
E SALDO EM

ENTRADA DE R$

R$

24X
1.768

TAXA

0,%
99

IMPERDÍVEL

HILUX AUTOMÁTICA
SR FLEX 4X2 15/15

A PARTIR DE R$

89.990,00

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR.

Etios Hatchback X, com AR, 1.3, FLEX, 16V, 5P, MEC., ano/modelo 2015/2016, à
vista R$ 40.790,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC
(Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 24.474,00 (60%) e
36 prestações fixas de R$ 499,69. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 521,34. Valor Total a ser financiado de R$ 17.988,88 (IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de
R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 6,19% ao ano. Valor
Total a prazo de R$ 42.462,88. Grátis IPVA 2015. Estoque: 5 unidades. Etios Sedan X, com AR, 1.5, FLEX, 16V, 5P, MEC., ano/modelo 2015/2016, à vista R$ 45.190,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor),
pessoa física, com entrada de R$ 27.114,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 550,03. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 573,88. Valor Total a ser financiado de R$ 19.801,42
(IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para
30 dias. Grátis IPVA 2015. Estoque: 5 unidades. Custo Efetivo Total (CET) de 5,78% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 46.915,42. Crédito sujeito a análise e aprovação. O CET apresentado é aplicável ao exemplo acima com prestações fixas sem intermediárias. A alteração
de qualquer das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. ERC Banco Toyota (Equipe de Relacionamento com o Cliente) 0800 016 4155 ou envie um e-mail para erc@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após atendimento pelo
ERC): 0800 772 5877. Na categoria de veículos compactos e médios, o Etios nas versões hatch 1.3 (16V DOHC T-Flex) e 1.5 (16V DOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com o menor consumo de combustível da categoria
em 2015. O Etios hatch 1.3 apresentou o seguinte consumo – etanol/urbano: 8,3 km/l; gasolina/urbano: 12,2 km/l; etanol/estrada: 9,1 km/l; gasolina/estrada: 13,3 km/l. O Etios hatch 1.5 apresentou o seguinte consumo – etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano:
12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l; gasolina/estrada: 13,8 km/l. O Etios sedan 1.5 (16V DOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com o menor consumo de combustível da categoria em 2015. O veículo Etios sedan 1.5
apresentou o seguinte consumo – etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano: 12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l; gasolina/estrada: 13,8 km/l. Valores de referência medidos em laboratório, conforme NBR 7024, com ciclos de condução e combustível-padrão podendo
não corresponder ao consumo verificado com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para saber mais, consulte sempre o manual do proprietário e os sites www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br.
COROLLA XEI, 2.0, FLEX, AUT., ano/modelo 2015/2016, à vista R$ 88.690,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 53.214,00 (60%) e 24 prestações fixas de R$1.768,36.
Taxa de juros prefixada de 0,99% ao mês, equivalente a 12,55% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 983,29. Valor Total a ser financiado de R$ 37.610,83 (IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de R$101,54 e Cesta de
Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para início de Relacionamento no valor de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 19,35% ao ano. Valor Total a prazo de R$
95.654,64. Crédito sujeito a análise e aprovação. Valor adicional de R$ 920,00 para o veículo na cor branco perolizado. Estoque: 2 unidades. Os veículos Toyota Corolla 2.0 16V nas versões Altis e XEi com transmissão Multidrive-S (CVT) de sete velocidades e 1.8 16V
na versão GLi com transmissão Multidrive (CVT) de sete velocidades ou manual de seis velocidades possuem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com menor consumo de combustível da categoria de veículos grandes em 2015. O veículo
Toyota Corolla 2.0 16V apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,2 km/l; gasolina/ciclo urbano: 10,6 km/l;etanol/ciclo rodoviário: 8,8 km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 12,6 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 118 (gasolina). O veículo Toyota Corolla 1.8
16V com transmissão Multidrive (CVT) de sete velocidades apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,8 km/l; gasolina/ciclo urbano: 11,4 km/l; etanol/ciclo rodoviário: 9,2 km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 13,2 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 110
(gasolina). O veículo Toyota Corolla 1.8 16V com transmissão manual de seis velocidades apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,3 km/l; gasolina/ciclo urbano: 10,7 km/l; etanol/ ciclo rodoviário: 9,1 km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 13,2 km/l; CO2 fóssil
não renovável (g/km): 114 (gasolina). Valores de referência medidos em condições-padrão de laboratório conforme NBR 7024 e ajustados para simular condições mais comuns de utilização, podendo não corresponder ao consumo verificado pelo motorista com o
uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para saber mais, consulte www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br. Hilux SR, Flex, AT, 4x2, 15/15, a partir de R$ 89.990,00 à vista. Estoque: 2 unidades.
SW4, Flex, SR, 4x2, 15/15, R$ 119.900,00 à vista. Estoque: 1 unidade. Créditos sujeitos a análise e aprovação. Os CETs apresentados são aplicáveis aos exemplos acima com prestações fixas sem intermediárias. A alteração de qualquer das condições do financiamento
acarretará novo cálculo do CET. ERC Banco Toyota (Equipe de Relacionamento com o Cliente) 0800 016 4155 ou envie um e-mail para erc@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após atendimento pelo ERC): 0800 772 5877. A Toyota oferece 3 anos
de garantia de fábrica, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, 3 anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou www.toyota.com.br para mais informações. As ofertas
deste anúncio não abrangem os veículos adquiridos em Vendas Diretas com isenção de impostos. Essa promoção/benefícios não é cumulativa com outras promoções vigentes. Ofertas válidas apenas para o Estado de Minas Gerais no período de 17 a 30/9/2015.

DIA 19/9, DAS 8H ÀS 15H • DIA 20/9, DAS 9H ÀS 14H

Pampulha 3888 0000

Av. Prof. Magalhães Penido, 1.011

BH 2129 3000

Av. Carandaí, 874 – Funcionários
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EXPEDIENTE

Notas

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.

Chevrolet realiza feirão no Mineirão
Mega-ação de vendas será na
Esplanada Norte do estádio
neste sábado e domingo, ofertas e descontos da ação de varejo serão estendidos a todos
os pontos de vendas da marca
no Estado de Minas Gerais.
Estarão disponíveis ao público ofertas e condições bastante vantajosas em preços e
financiamentos dos veículos.
A ação de vendas ocorre também no Parque do Sabiá em
Uberlândia, no Shopping Independência, em Juiz de Fora
e em todas as concessionárias
da marca no Estado de Minas Gerais. “Preparamos as
melhores condições para esta
ação inédita, após a reforma
do Mineirão que comemora
50 anos. Serão dois dias de
vendas com toda infraestrutu-

Diretores:
Tiago Souza
Guilherme Cattoni
Rafael Almeida

ra para atender os consumidores, como praça de alimentação
(food trucks) e test-drive de todos os modelos Chevrolet”, revela Rodrigo AlvesTaioba Gerente Regional de Operações.
No feirão de fábrica os clientes
encontraram ofertas bastante vantajosas nos preços com
descontos de até R$ 6.000,00,
preço de nota fiscal de fábrica e também nas condições de
financiamentos, que poderão

ser feitos com planos em
até 48 vezes sem juros.
Financiamentos especiais do Banco GMAC
para toda a linha Chevrolet estarão disponí-

veis financiamentos por
meio do crédito direto
ao consumidor. O Banco GMAC fará plantão
no local para atender aos
consumidores.

Editor Chefe:
Carlos Eduardo Ribeiro da Silva
email: carlos@webseminovos.com.br
Impressão:
O Tempo Serviços Gráficos
Tiragem:
20 mil exemplares
Circulação:
Todos os sábados e domingos.
Em Belo Horizonte e
região Metropolitana

Serviço
Feirão de Fábrica em Minas Gerais
Local: Estádio do Mineirão
Endereço: Esplanada Norte
Data: 19 e 20 de setembro de 2015
Horários: 19 de setembro das 08h00 horas às 20h00
20 de setembro das 08h00 às 18h00

Nissan amplia opções de sua linha de acessórios originais
A Nissan está ampliando as opções de acessórios originais com novidades para os modelos de sua linha atual. De protetores de para-choques a
farois de neblina, todos os novos itens seguem os padrões de qualidade
da marca e a garantia da Nissan, oferecendo tranquilidade aos clientes.
Entre as novidades está o defletor de chuva, disponível para o New
March, Versa e Frontier. Voltando a ser requisitado pelos consumidores, o item tem como principal função evitar que a chuva entre no carro
com a janela entreaberta. Os preços sugeridos começam em R$ 155
para as quatro portas da Frontier. O tapete de porta-malas é a novidade
para a linha do Novo Versa. Com valor de R$ 120.

Segunda edição da série “Encontro Ecosport”
aborda segurança das crianças no carro
A Ford realizou a segunda edição do programa “Encontro EcoSport” que
debateu o tema segurança das crianças num veículo. Este evento é voltado
ao uso prático a bordo de um automóvel e nesta etapa trouxe orientações
sobre a escolha do modo adequado para transportar bebês e crianças.
Toda a linha de carros globais da Ford no Brasil é equipada de fábrica com
sistemas de fixação de última geração. O sistema Isofix garante uma proteção eficiente. Seus dispositivos de retenção fazem contato com as partes
fortes do corpo e distribuem a força de impacto, ajudando o corpo a desacelerar, além de proteger a cabeça e a coluna vertebral.

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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Banho de loja transforma
pick-up S10 em High Country
Cheio de equipamentos exclusivos, modelo da Chevrolet é equipado com motor turbodiesel de
200 cv e câmbio automático com opção de trocas manuais

D

as terras de Malboro parece
ter vindo a inspiração da turma do marketing da General
Motors ao propor a produção de uma
S10, cheia de componentes e acessórios sofisticados, para ser o modelo
topo da linha 2016. Com o sugestivo
nome de High Country, “grife” famosa em modelos Chevrolet nos Estados
Unidos por ser sinônimo de utilitários
superequipados e muito exclusivos e
também uma referência ao campo, fazenda e afins, o modelo chega para
ser a “mais mais” do segmento
Ao ver esta nova S10, logo pensamos:
é o veículo do dono da fazenda. Afinal,
ela é robusta e imponente, chamativa,
entre outros adjetivos que a colocam
realmente no topo. Ela vai agradar
ainda aquele pessoal que prefere este
tipo de pick-up na cidade, congestionando ruas e ocupando duas vagas em
estacionamento de shopping, inclusive aqui em Minas e, principalmente,
lá pelas bandas de Goiás.
Para merecer ser chamada de High
Country, a S10 ganhou um banho de
loja e ficou realmente atraente, como o
modelo na cor vermelha, cedido pela
GM para esta avaliação. São muitos
itens, portanto comece a contar: faróis em cromo escurecido com projetor, aplique no para-choque dianteiro,
estribos laterais, rodas aro 18 com
superfície usinada, frisos cromados
na base dos vidros das portas além do
Santo Antonio, capota marítima, lanternas em LED, maçaneta da tampa

Por Luís Otávio Pires

traseira cromada e rack de teto com
barras longitudinais e transversais.
Para identificá-la no meio do mar de
pick-ups, há logos alusivos nas laterais do Santo Antonio e na base direita
da tampa traseira. E alguns emblemas
que homenageiam as altas montanhas
dos EUA.
A S10 High Country é disponível apenas com cabine dupla e com diversos

A “grife” High Country é famosa em modelos Chevrolet nos Estados Unidos por ser sinônimo de utilitários superequipados e muito
exclusivos

Lanternas em LED, maçaneta da tampa traseira cromada e rack de
teto com barras longitudinais e transversais completam a lista de
destaques externos

itens de sofisticação, mais comuns em
sedãs de luxo, como banco do motorista com regulagem elétrica de altura,
distância e inclinação do encosto; ar-condicionado digital, computador de
bordo, volante multifuncional, controle de cruzeiro (cruise control).
Os bancos em couro de dois tons
têm grafismos bem bonitos e modernos, que combinam com todo o resto
do interior. E a cabine dupla oferece
um conforto muito bom para os dois
ocupantes da frente, mas um pouco
pior para quem viaja na parte traseira.
Como toda pick-up, esta S10 também
pula ao transpor terrenos irregulares,

mas o conforto que transmite numa
estrada, em velocidade de cruzeiro,
por exemplo, é algo muito prazeroso.
Bom também o sistema multimídia
Chevrolet MyLink: vem com GPS
e DVD, mas o melhor é a câmera de
ré integrados e o sensor de estacionamento que ajudam sobremaneira o
motorista durante as manobras de estacionamento. Basta se ligar na tela,
que mostra a trajetória a ser feita na
manobra e ficar atento ao “plim” que
aumenta conforme a proximidade dos
obstáculos. Parece que estamos jogando videogame. Isso deveria ser obrigatório em todas as pick-ups e veícu-

Conectados para te ajudar comprar e vender!

los mais compridos.
Não podemos nos esquecer dos itens
de segurança presentes na bruta, afinal,
esta S10 é a top. Conte de novo: controle eletrônico de estabilidade, controle de velocidade em declive, freios
ABS com sistema de distribuição de
frenagem (EBD), cinto de segurança
traseiros e central de três pontos retráteis e alarme de não afivelamento do
cinto de segurança e airbags. Ou seja,
se não fizer bobagem ao volante, motorista pode ficar tranquilo de verdade
dentro da S10.
Sob o capô, o motor 2.8 litros turbodiesel tem elevado torque de 51 kgfm
a 2.000 rpm – segundo a fábrica 90%
deste valor já disponível nas 1.700 ro-

18 a 24 de setembro de 2015

tações – e desenvolve 200 cv de potência. Forte e seguro, mas se trata de um
motor a diesel e como tal é mais ruidoso mesmo. No caso desta S10 incomoda um pouco mais em baixas rotações
– no trânsito da cidade, por exemplo.
O câmbio automático de seis marchas
garante conforto ao dirigir, enquanto a
tração 4x4 permite ultrapassar os mais
sufocantes obstáculos. Esta transmissão tem a opção de trocas manuais e
aproveita ao máximo a força do motor.
Quanto à suspensão, um detalhe a
favor: os amortecedores hidráulicos
são montados em sentidos opostos e
ajudam a controlar os movimentos da
carroceria e preservam a estabilidade
em pisos irregulares.

A S10 High Country tem motor 2.8 Turbodiesel

07

A transmissão automática de seis marchas e tração 4x4, que é comandada por um seletor eletrônico no console central da cabine

O interior da picape traz o mesmo alto nível de sofisticação do SUV
Trailblazer

Av. Raja Gabáglia, 2222 ‐ Estoril
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Frankfurt exibe o futuro dos automóveis
Montadoras aproveitam o maior salão do automóvel do mundo para exibir seus conceitos
e alguns modelos que estarão nas ruas em breve
Por Carlos Eduardo Silva

C

omeçou na Alemanha o maior
motor show do mundo, o Salão de Frankfurt.E as marcas
locais, como “anfitriãs” do evento,
roubam a cena com muitas novidades.
A começar pela Mercedes-Benz e um
dos destaques da mostra, o carro-conceito IAA Concept. A sigla, que faz
referência ao nome do salão em alemão, significa “Intelligent Aerodynamic Automobile” e aponta a direção
para onde a marca pretende seguir em
seus modelos. Como o nome sugere, o
ponto forte do protótipo é a aerodinâmica, com partes móveis na carroceria
que, automoticamente, se movem para
reduzir o arrasto. Ele combina motores a gasoline e elétrico que, juntos,
entregam 279 cv.
No estande da Audi a atração é o
também conceito o e-tron quattro,
puramente elétrico e que foi apresentado mundialmente.De acordo
com a marca, ele permite uma antevisão do que será o primeiro carro
elétrico da marca de grande produção, que chegará ao mercado em
2018.A bateria de íons de lítio, alojada no assoalho do carro, possibilita
uma autonomia de rodagem de mais
de 500 quilômetros. O e-tron quattro
vem equipado ainda com tecnologia
para condução autônoma.

Mercedes IAA

Audi E-tron

Ferrari 488 spider

Já a BMW destacou lançamentos mais
voltados para o mundo real: as novas
gerações da Série 7 e do X1. O primeiro é o sedã top de linha no qual a marca bávara coloca a sua tecnologia de
ponta. Já o X1 ficou maior e ganhou
nova mecânica - uma das opções de
motorização será um 1.5 turbo. O modelo é feito no Brasil e a nova geração
ira desembarcar por aqui em 2016.
A Volkswagen também destacou

BMW S7

BMW X1

VW Tiguan

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Lamborghini

um modelo que em breve estará nas
nossas ruas, a nova geração do SUV
Tiguan. Ele segue as novas diretrizes de design da marca: está maior
e com traços mais marcantes. Ele
deverá ser vendido no mercado brasileiro em 2017.
Luxo na lama
Nenhuma montadora quer ficar de
fora do competitivo segmento dos
utilitários-esportivos. Nem marcas
que, tradicionalmente, investem no
segmento de alto luxo. A Bentley lançou o Bentayga, que está confirmado
para chegar ao nosso país no ano que
vem com preço estimado em R$ 1,2
milhão. Ele é equipado com um motor
de 12 cilindros em W com 608 cv de
potência e 91,77 kgfm de torque.
A Jaguar, famosa por seus sedãs e esportivos, aproveitou a expertise de outra empresa do grupo, a Land Rover, e
lançou o F-Pace. Mas ele se diferencia
dos “primos” ao oferecer uma pegada
mais esportiva. Ele tem opções de motores 2.0 de 240 cavalos e um 3.0 V6,
de 380 cv, esta última com tração integral. Também será oferecidos propulsores diesel: 2.0 de 180 cv e 3.0 de 340
cv.Assim com o modelo da Bentley,
ele também será vendido no Brasil no
ano que vem.
Esportivos
A Porsche aproveitou o Salão de
Frankfurt para apresentar o carro-con-

ceito Mission E, totalmente elétrico
e com 600 cv de potência. Ele também antecipa soluções de design que
a montadora deve introduzir em seus
modelos. A nova geração do icônico 911 também estava no estande da
empresa. Agora, todas as versões do
modelo adotarão motores turbo e chegarão ao Brasil no primeiro trimestre
do ano que vem.
Outra marca emblemática também
exibiu novidade: a Ferrari com o 488
Spider, conversível mais poderoso já
feito pela marca italiana. Ele é equipado com um V8 potência máxima de
670 cavalos e 77,4 kgfm de torque e
acelera de 0 a 100 km/h em 3s.

Porsche Mission E

Orientais
As marca japonesas também tiveram suas novidades no Salão
de Frankfurt deste ano. A Toyota,
por exemplo, exibiu o novo Prius,
o carro híbrido mais vendido no
mundo. Especula-se que há alguma
chance de ele ser vendido em nosso mercado em 2018. Outra atação
no estande é o conceito C-HR, que
mostra que a montadora pretende
entra no segmento dos SUVs compactos para concorrer com o Honda HR-V.
Outra que está de olho nesse segmento é a Nissan, que expõe o Gripz
Concept. Ele lembra o Kicks, que dá
uma ideia de como será o “jipinho”
que a marca deverá produzir, inclusive no Brasil.

Jaguar F Pace

Bentley Bentayga

Nissan Gripz

Toyota Prius

Jaguar F Pace
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Excelência no atendimento para
sobreviver no mercado competitivo
Com 15 anos na estrada, Vemig também aposta na oferta de produtos diferenciados e no
relacionamento para fidelizar clientes

A

excelência no atendimento e a oferta de produtos
diferenciados são alguns
dos ingredientes para sobreviver
em um mercado tão competitivo
como é hoje o de veículos usados.
A opinião é do sócio-diretor a Vemig, Roney Fernandes, que ainda
aposta no relacionamento com seus
clientes para garantir o bom andamento dos negócios.
O empresário sabe muito bem do
que está falando. Afinal, são mais
de 15 anos de estrada da Vemig ,
sempre no mesmo local, na Avenida
Tereza Cristina, no bairro Betânia,
região Oeste de Belo Horizonte.
“Eu e meu sócio, Júlio César Coutinho, unimos nossas experiências no
ramo de venda de carros adquiridos
em outras empresas e criamos em
2001 a Vemig, que está numa loja
de 1.100 m2 e conta com 12 colaboradores”, conta Roninho, como é
conhecido no ramo.
Segundo ele, a Vemig mantém
sempre uma média de 70 veículos
em estoque em seu show-room e
todos em condições para uso. “Temos a parceria de uma empresa especializada que faz a inspeção de
qualidade e procedência de 100%
dos modelos que adquirimos para
revender”, observa.
A captação dos carros é sempre através de indicação de outros revendedores, de clientes e de empresas com
quem a Vemig mantêm parcerias comerciais. “A competição está muito
acirrada. Antes as concessionárias
autorizadas eram nossas parceiras e
hoje são nossas concorrentes, além
das grandes locadoras”, lembra.
Ele explica que quem trabalha com
o mercado de automóveis deve estar permanentemente em evolução
tecnológica e de gestão do negócio.
“Nos últimos três anos, houve uma

Texto: Luiz Otávio Pires - Fotos: Maurício Vieira

mudança no perfil dos compradores de veículos usados, que agora
têm mais acesso à informação pela
Internet, onde eles fazem a primeira
triagem, analisam bastante, antes de
sair de casa para ver o carro no local”, ensina.
Em função desta mudança, quase
não são vistos mais salões de vendas com grande fluxo de pessoas
interessadas. O show-room agora
divide espaço com o mundo virtual.
“Daí a importância de se fazer um
bom trabalho on-line. E os consultores devem acompanhar esta evolução, caso contrário, as revendas
terão até dificuldades em encontrar
mão de obra especializada para seus
negócios”, avalia.

Mantemos um estoque médio de 70 carros em nosso showroon

Roney Fernandes, sócio diretor

Consulte condições na concessionária. Garantia de 3 meses para motor e caixa.

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

FAÇA REVISÕES EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE.

seuhonda.com.br

31
Siga a Saitama nas

REDES SOCIAIS:

/saitamahonda

2534-9090
@saitama_honda

@saitamahonda

Av. Babita Camargos, 1.405
Cidade Industrial . Contagem/MG
Lojas também em Ipatinga e Governador Valadares
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Iron 883 ganha visual de garagem e
suspensões aprimoradas
Com design minimalista, modelo de entrada da Harley-Davidson no Brasil ganha novo garfo telescópico e amortecedores para 2016
Texto: Arthur Caldeira - Fotos: Divulgação/ Harley-Davidson

U

ma das principais novidades da
Harley-Davidson para 2016 são
as novas suspensões e o visual
renovado da Iron 883. Pode parecer
pouco em uma época em que modelos
de motocicleta nascem e desaparecem,
ou mudam completamente, em dois ou
três anos. Mas é bastante quando se trata de uma marca tradicionalista como a
fabricante americana que, por exemplo,
utiliza motores V2 com arrefecimento a
ar há pelo menos um século.
São grandes mudanças do ponto de vista da marca e também são melhorias
importantes no modelo de entrada da
Harley no mercado brasileiro.
Integrante da família Sportster, a mais
crua e simplista entre os modelos da
Harley, a Iron 883 2016 manteve seu
design minimalista e a predominância
da cor preta, característica dos modelos
da série Dark Custom. Além das novas
suspensões, ganhou novas rodas de liga
de alumínio com nove raios, totalmente pretas e com detalhes usinados, que
conferem um visual das motos customizadas em oficinas e garagens do mundo
todo. Essa inspiração custom aparece
também nos paralamas “cortados”, no
protetor da correia dentada e na capa do
filtro de ar arredondada – tudo pintado
na cor preta, assim como a dupla saída
de escapamento.
Bobber de fábrica
A Iron 883 pode ser vista como uma
“bobber” de fábrica. Bobber é o nome
que se dá às motos customizadas que
têm as suas partes “excedentes” removidas. E o modelo 2016 reforça essa
filosofia de ter apenas tanque, motor,
um banco, guidão, um mostrador único no painel e rodas. Mas traz algumas
novidades estéticas. O tanque de 12,5

litros de capacidade ganhou um novo
emblema com a tal águia americana. O
motor é o mesmo Evolution, um V2 de
883 cm³ refrigerado a ar com comando de válvulas por varetas – os dutos
do comando são, aliás, a única peça
cromada no motor. De acordo com a
Harley-Davidson, produz 6,7 kgf.m de
torque máximo logo a 3.750 giros. E,
embora a marca não divulgue o número
no Brasil, em alguns mercados a Harley
informa que essa versão do Evolution
oferece 49 cv de potência máxima.
Se não é assim uma primazia no quesito
desempenho, tem bom torque em baixos giros para arrancadas vigorosas. E
o câmbio de cinco marchas mostra-se
bem escalonado para manter uma ve-

Embora sejam melhores, as novas suspensões não evitam que as pedaleiras raspem nas curvas

locidade de cruzeiro de 120, 140 km/h.
O que interessa
Fora o visual renovado, a mais notável atualização na Iron 883 só aparece
mesmo quando se monta nela. O banco
único ganhou mais espuma e um novo
acabamento. Ficou mais macio e acomoda melhor o piloto, aprimorando o
conforto. Mais foi só dar a partida – que
não necessita de chave, pois a Iron 883
tem o H-D Smart Security System de
série, que ativa a moto por meio de um
chaveiro de presença – para perceber
que a mais importante novidade são
mesmo as suspensões.
Embora o garfo dianteiro mantenha
o mesmo tubo externo de 39 mm de
diâmetro, internamente a marca adotou o sistema de cartucho, com mola e
amortecedor em óleo. E logo de cara,
ao descer da calçada já pude notar que
o funcionamento é mais progressivo,
absorvendo melhor as imperfeições das
ruas. Já os dois amortecedores traseiros
são completamente novos, até mesmo
visualmente. Aparentam à primeira vista serem mais robustos e agora utilizam
uma tecnologia de emulsão, com carga
de nitrogênio, que funciona de forma
mais macia. E mesmo que ainda atinja
o batente ao fim do modesto curso de 41
mm em uma profunda tampa de bueiro,
em ondulações menores e nas emendas
de pontes, o novo sistema bichoque tem
mais capacidade para deixar a pilotagem mais suave e isolar melhor o piloto. Os novos amortecedores também
permitem ajustar a pré-carga da mola,

Os novos amortecedores traseiros
não apenas são mais bonitos e robustos, também funcionam melhor

Banco tem novo acabamento e
mais espuma, o que aumentou o
conforto

por meio de uma ferramenta especial
que fica guardada sob o banco.
O siA nova Iron 883 e outras novidades da Harley-Davidson para o próximo ano estarão expostas no estande da
marca no Salão Duas Rodas 2015, que
acontece entre 7 e 12 de outubro no Pavilhão Anhembi em São Paulo (SP). Só
então o preço do modelo 2016 dessa
Harley de entrada deve ser anunciado.
O modelo 2015 é vendido a partir de R$
34.900 para a cor única. Como o real
desvalorizou-se e novidades são sempre um bom argumento para reajustar a
tabela, a nova Iron certamente custará
mais do que isso.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Motos no Salão de Frankfurt
Ducati e MV Agusta apresentam novos modelos no salão de carros alemão. Honda exibe o conceito “Project 2&4” e a preparadora Abarth faz homenagem à Yamaha Team MotoGP
Texto: Aldo Tizzani - Fotos: Divulgação

O

Salão do Automóvel de Frankfurt (IAA 2015), na Alemanha, é
palco de lançamentos de carros
e a apresentação de novas tendências
que, em breve, chegarão aos mercados
internacionais, inclusive ao brasileiro.
O tradicional evento europeu, que está
em sua 66ª edição, não é exclusivo para
modelos de quatro rodas. Empresas
automobilísticas que hoje controlam
marcas de motos também apresentaram novidades em duas rodas. Estavam
presentes os grupos Volkswagen/Audi
com a Ducati; a Mercedes-Benz AMG
com a MV Agusta e a Abarth patrocinadora do Team Yamaha na MotoGP.
Isso sem falar na Honda e seu “Project
2&4”, que é um mix entre um esportivo
e uma moto. Confira as novas motos e
tendências que também fazem parte da
feira que vai até 27 de setembro.
Naked de 160cv
A italiana Ducati, que hoje pertence ao
Grupo Audi, aproveitou os holofotes do
IAA 2015 para mostrar um novo produto de sua gama 2016: a nova Monster
1200, versão “R’’, de racing. De acordo com marca, a Monster 1200 R será
a naked mais potente já fabricada em
Borgo Panigale. O modelo conta com

uma versão atualizada do motor Testastretta 11° DS, um L2 de 1.198,4 cm³
com arrefecimento líquido, que produz
160 cv de potência máxima a 9.250 rpm
– a versão “S’’, à venda no Brasil oferece apenas 145 cv.
Esportiva AMG
No rastro da Volkswagen/Audi, a Mercedes-Benz aproveitou o salão de automóvel alemão para promover a MV
Agusta, marca na qual a AMG tem
25% de participação. No estande, a MB
AMG apresentou uma edição especial
da superesportiva F3 800. Batizada de
F3 800 AMG Solarbeam, a edição limitada foi inspirada no Mercedes-AMG
GT que leva o mesmo nome.
A MV Agusta F3 800 é equipada com
um motor de três cilindros, 12 válvulas,
de 798 cm³ de capacidade, que produz 148 cv de potência máxima. Tem
câmbio de seis marchas com assistente
eletrônico de troca de marchas, freios
ABS e controle de tração. Essa versão
AMG Solarbeam tem preço sugerido
de 15.310 Euros (cerca de R$ 67.000).

O modelo italiano conta com motor de dois cilindros em “L” de 160 cv de
potência

Carro-moto ou moto-carro?
O ‘Honda Project 2&4’ é o projeto vencedor do programa ‘Global Design Pro-

O ‘Honda Project 2&4’ utiliza motor da superesportiva RC213V, que compete no Mundial de MotoGP

Sobre o tanque da F3 800 o logotipo da AMG, divisão esportiva da
Mercedes

Abarth 595 Yamaha Factory Racing Edition consagra a parceria entre a
marca e a equipe da MotoGP

ject’ da Honda – concurso interno do
qual mais de 80 funcionários participaram. O monoposto utiliza motor da superesportiva RC213V, que compete no
Mundial de Motovelocidade, categoria
MotoGP, considerada a Formula 1 das
duas rodas. Concebido pelo estúdio de
design de motocicletas da Honda em
Asaka e projetado em colaboração com
o estúdio de design de automóveis em
Wako, ambos no Japão; o veículo conceitual busca reunir, num só produto, os
melhor dos dois mundos. O resultado
é uma reflexão à questões do futuro da
mobilidade. Só por curiosidade, o bólido ‘Honda Project 2&4’ está equipado
com motor de quatro cilindros em “V”
de 999 cm³ de capacidade, que gera
mais de 230 cv de potência máxima.
E como não poderia faltar uma moto
no estande da Honda, a fábrica também
exibiu pela primeira vez em público, a

RC 213V-S, uma versão de rua da máquina de MotoGP. O modelo será vendido sob encomenda e vai custar US$
184.000 (algo como R$ 717.000).
Abarth 595 Yamaha Racing
Tendo como base o Fiat 500, o novo
Abarth 595 Yamaha Factory Racing
Edition é uma série especial que consagra a parceria entre a marca do Escorpião e a equipe Movistar Yamaha,
que participa do Mundial de MotoGP.
Para esta homenagem, a potência do
carrinho foi aumentada de 140 cv
para 160 cv de potência máxima. O
modelo ganhou ainda filtro esportivo
BMC, suspensões e amortecedores
de pista (Amortecedores Koni e molas Eibach) e rodas aro 17 polegadas.
A Abarth é o patrocinador oficial e
fornecedor oficial de carro da equipe
Yamaha MotoGP.

14

18 a 24 de setembro de 2015

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.

CHEVROLET

BMW

CITROËN
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LAND ROVER

MERCEDES-BENZ

MINI

MITSUBISHI

O MELHOR DOS
DOIS MUNDOS COM
A MELHOR CONDIÇÃO
ESTÁ NA MIT CAR.

70% +24
ENTRADA

PARCELAS

VENHA CONHECER SEU NOVO ASX 2016.

RESPEITE OS LIMITES DE VELOCIDADE.

A Mit Car está com uma condição
perfeita para a sua garagem ficar on,
sem você ficar off. ASX 2016 na mão,
com juro zero nas prestações e
emplacamento grátis para você se
sentir no céu, com as quatro rodas
na terra. Mas é só em setembro.

Consulte condições da promoção com os nossos vendedores.
Agende um test drive e levamos o ASX 2016 até você.

/mitcarminas

/mitcarminas

/mitcarminas

Mit Car Catalão | Av. Presidente Carlos Luz , 561 | Caiçara | 31 3419 8300
Mit Car Lourdes | Rua Curitiba, 1.665 | Lourdes | 31 3290 8300 | Belo Horizonte | MG
www.mitcarminas.com.br
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LEXUS CT 200h

R$ 131.450,00

LEXUS NX 200T F SPORT

R$ 241.900,00

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.

CT 200h Base, 15/15, com preço sugerido pela montadora de R$ 131.450,00 à vista. NX 200t F Sport, com preço sugerido pela montadora de R$ 241.900,00 à vista. As condições acima são aplicáveis apenas ao estado de Minas
Gerais. Crédito sujeito a análise e aprovação. Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV): na categoria de veículos médios, os veículos Lexus CT 200h Base e Luxury na versão 1.8L com transmissão CVT possui nota A no
Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2015. Os veículos Lexus CT 200h Base e Luxury apresentaram o seguinte consumo – gasolina/urbano: 15,7 km/l; gasolina/estrada: 14,2 km/l; CO2 fóssil (g/km): 87. Valores de referência
medidos em laboratório conforme NBR 7024 com ciclos-padrão de condução e combustível, podendo não corresponder ao consumo verificado com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do
veículo e dos hábitos do motorista. Informações disponíveis no site do Inmetro: www.inmetro.gov.br. Os veículos da marca Lexus, comercializados no Brasil pela rede autorizada Lexus a partir de junho de 2012, possuem quatro
anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, quatro anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 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, o manual do
proprietário ou o site www.lexus.com.br para obter mais informações. Imagens ilustrativas. Promoção válida até 30/9/2015 ou até o fim do estoque: 1 (um) CT200h Base e 1 (um) NX 200t F Sport.

BH 2129-3000

www.osakaveiculos.com.br

AV. CARANDAÍ, 874 – FUNCIONÁRIOS

