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Duster Oroch já chega agitando
o mercado

Veja na página 06

Para anunciar acesse:
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(31) 7520.5434
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Escolha aqui também o seu 0km!

Estreia no Brasil o OnStar, siste-
ma de telemática revolucionário 

da Chevrolet que oferece
uma série de serviços aos

ocupantes do veículo.

Amparo com tecnologia

Shopping Del Rey passa a ser 
única opção gratuita para feirão 

de veículos em BH, todos os 
domingos de 06 hs  às 13 hs.

Feirão Auto Show

04 08

Com rodas de liga-leve,
conta-giros no painel e sistema 
de freios combinados, a nova 
Honda CG 160 Titan está mais 

sofisticada e a mais cara

Honda CG 160 Titan 

10

Pampulha 3888 0000
Rua Prof. Magalhães Penido, 1.011

BH 2129 3000
Av. Carandaí, 874 – Funcionários

O SUCESSO DO FEIRÃO FOI TÃO GRANDE 
QUE A OSAKA VAI CONTINUAR 

OFERECENDO TODA A LINHA TOYOTA COM 
AS MAIORES FACILIDADES DO MERCADO.



uma oficina completa! 
• Oficina especializada • estOque cOmpletO 

• peças Originais • técnicOs treinadOs na fábrica

para O seu cOnfOrtO 
ser cOmpletO, 

• 3 Anos de GArAntiA • BAixo Custo de MAnutenção • 
Ar-CondiCionAdo • direção HidráuliCA • AirBAG 

• freios ABs • CArro CoM MAior vAlor 
de revendA do BrAsil

melHoR compRa 
QuatRo RoDaS 2014

melHoR picK-up 
Do caR aWaRDS 2015

melHoR picK-up
Do motoRSHoW 2015

caRRo Do ano 2014 
pela ReViSta 
autoeSpoRte

o caRRo com maioR 
ValoR De ReVenDa 

Do BRaSil, SeGunDo 
a autoinfoRme

3408.9700Via 240, 1600
NoVa LiderBH: 3218.2100TiMBiraS CoM aFoNSo PeNa

LiderBH: 

respeite os limites da velocidade.

Imagem i lustrat iva. Condições vál idas para Onix LS 1.0  2015/2016 Cod 5R48GG r7q. Pintura sól ida.
Taxa zero vál ido para 71,06% de entrada saldo em 36 parcelas.Unidades em estoque, sendo: Valor do Veículo a vista R$ 35.990,00, Valor 
de Entrada R$ 25.973,00. Valor restante de cada Parcela R$ 313,40 , Valor Total do Carro com IOF e TCC inclusos: R$ R$ 37.255,40. Taxa 
de Juro 0%a.m.e Taxa de Juros 0%a.a. Cobalt LTZ 1.8 Automático - Taxa 0,99% para f inanciamento com 60% de entrada e restante em 36 
vezes. Ofertas Vál idas enquanto durar o estoque, com data para faturamento até 30/09/2015.

a liderbH tem O carrO 
mais valOrizadO e 
vendidO dO brasil!

ficOu tãO fácil cOmprar 
seu cHevrOlet que difícil 

será qual escOlHer.

+ TAXA 0,99%

CobAlT lTZ 1.8
AUToMÁTICo

R$ 57.990,00
A pARTIR DE

• Ar • direção • AirBAG • ABs • vidros elétriCos 
• trAvA e AlArMe CoM CHAve CAnivete 

• MultiMídiA My link • rodA ll 
• fArol de neBlinA • retrovisores elétriCos 

• CoMputAdor de Bordo • trAnsMissão 
AutoMátiCA CoM 6 veloCidAdes

onIX lS-2016

TAXA
ZERo

EM

36X
R$ 35.990,00

A pARTIR DE
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O  C A R R O  P E R F E I T O  E X I S T E .
E  E S T Á  N A  O S A K A . 

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.

Lexus NX 200T Luxury, à vista R$ 219.900,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 131.940,00 (60%) e 10 prestações fixas de R$ 
9.069,09. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 1.579,39. Valor Total a ser financiado de R$ 90.690,93 (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 6,93% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 222.630,90. 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. Estoque: 2 unidades. 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. Oferta válida apenas para o Estado de Minas Gerais no período de 1º a 31/10/2015 ou até o fim do estoque.

BH 2129-3000
AV. CARANDAÍ, 874 – FUNCIONÁRIOSwww.osakaveiculos.com.br

TODOS JUNTOS FAZEM 
UM TRÂNSITO MELHOR.

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

www.lexus.com.br

R$ 219.900,00
LEXUS NX 200t Luxury

60% DE ENTRADA
R$ 131.940,00

E SALDO EM

10X R$ 9.069,09

TAXA0%
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Notas

Ford investe em pesquisas para a criação
do carro “inteligente”

Jeep Renegade chega ao Top 10 em setembro

Shopping Del Rey passa a ser única opção gratuita para feirão de veículos em BH

Modelo fabricado em Pernambuco teve 5.677 unidades emplaca-
das no mês, 23,5% de alta sobre o mês anterior, que já havia sido 
14% superior a julho. Versões com motor a diesel representaram 
22,4% do total no mês. Marca Jeep foi a nona no ranking de em-
placamentos, sua melhor performance no ano, com 5.849 unidades 
(3% do mercado total).Rede Jeep supera a marca de 150 conces-
sionárias e mantém a meta de chegar a 200 até o fim do ano
O Jeep Renegade, lançado no mercado nacional em abril, mantém 
forte ritmo de crescimento de vendas, o que o coloca pela pri-
meira vez no Top 10 de automóveis emplacados em setembro. O 
SUV compacto que está revolucionando o segmento foi o décimo 
automóvel mais emplacado no mês, com 5.677 unidades, número 
23,5% superior ao do volume de agosto (quando o modelo estava 
em 15º do ranking). O crescimento superou aquele verificado entre 
julho e agosto, de 14%. No acumulado do ano, o Jeep Renegade 
ultrapassou a marca de 20 mil unidades.

A partir do próximo domingo, dia 
04 de outubro, o Feirão Auto Show 
de carros usados em Belo Horizon-
te/MG voltará ao estacionamento 
do Shopping Del Rey na Pampulha, 
com entrada gratuita para comprado-
res e vendedores. O Feirão faz parte 
da rede de eventos Auto Show, que 
organiza o tradicional feirão há 43 
anos no pavilhão do Anhembi, em 
São Paulo onde reúne 25 mil pessoas 
e 4.500 veículos por domingo.
Com o fechamento do Feirão da 
Toshiba, o Feirão Auto Show Sho-
pping Del Rey se torna a única op-
ção gratuita para a exposição de ve-
ículos na capital mineira. O evento 
retorna em um bom momento para 
o comércio de veículos usados no 
país. De acordo com os dados da 
Federação Nacional das Associa-
ções dos Revendedores de Veículos 
Automotores (Fenauto), o comér-
cio de usados no Brasil cresceu 
4,1% no primeiro semestre do ano, 
frente a uma redução de 7,1% nas 
vendas de veículos novos. “O con-
sumidor retomou um velho hábito 

A Ford está combinando investimentos em laboratórios próprios de pes-
quisa e parcerias com empresas de setores que estão liderando o avanço 
mundial para criar o carro “inteligente”. Os investimentos da marca estão 
direcionados para a eletrônica avançada e a criação de sistemas propulsores 
de última geração, além de tecnologias voltadas à assistência ao motorista 
e proteção de pedestres. “Estamos trabalhando em inovações para moldar 
o futuro da mobilidade”, afirmou David Borges, especialista em Carros 
Conectados da Ford na América do Sul, durante seminário de tendências 
promovido pela revista Quatro Rodas, em São Paulo. “A conectividade é 
hoje definida com uma estratégia comercial que avança a cada dia para 
tornar essa tecnologia acessível a todos os consumidores”.

Brasil cai para 6ª colocação no ranking mensal e continua em 7º no acumulado
A JATO Dynamics do Brasil, divulgou seu release men-
sal com os dados de veículos vendidos mundialmente até 
agosto de 2015. Ao apresentar pequena queda nas vendas 
se comparadas ao mesmo periodo do ano passado, a China 
retoma a 1ª colocação no ranking mensal e mostra que é o 
maior mercado de forma absoluta, já que lidera também o 
acumulado do ano. Ocupando a 2ª colocação em ambos os 
rankings, os EUA mostram uma variação mensal negativa 
de 0,6% em relação ao ano anterior. Mesmo com queda e 
volume muito abaixo dos dois primeiros mercados, o Japão 
variou 2% para baixo em agosto e ocupa a 3ª posição nos 
rankings mensal e acumulado.

de pesquisar muito bem as opor-
tunidades antes de fechar negócio 
e a vantagem de um evento desse 
perfil  é a possibilidade de negociar 
diretamente com o vendedor, o que 
mantém em alta os eventos com 
este perfil no país”, explica Luiz 
Eduardo Ribeiro dos Santos, dire-
tor da Matel Produções, responsá-
vel pelo evento.
Com estacionamento para mais 
de 2.000 veículos o Feirão Auto 
Show no Shopping Del Rey ofere-
ce a entrada franca aos visitantes, 
e uma série de serviços facilita-
dores como despachante, cotação 
de seguro e consulta de multas e 
procedência dos veículos. Basea-
do num shopping, haverá estrutura 
de banheiros e praça de alimenta-
ção além de food trucks. Com dois 
Feirões organizados em São Paulo 
e Santo André no ABC Paulista, a 
cada domingo cerca de R$ 50 mi-
lhões são gerados em novos ne-
gócios, experiência positiva que a 
Matel Produções traz para o feirão 
da Pampulha. 

Serviço:
Feirão Auto Show no Shopping Del 
Rey
Endereço: estacionamento do sho-
pping - Avenida Presidente Carlos 
Luz, 3001 - Pampulha, Belo Hori-
zonte/MG
Dia e horário: todo domingo das 6h 
às 13h

Preço: entrada franca para compra-
dores e vendedores (até 12h)
Serviços: praça de alimentação; 
bancos, financeiras, despachante 
e seguradoras no local; estaciona-
mento; vistoria de veículos; guarda 
volumes e rádio feira
Mais informações: autoshow.com.
brwww.autoshow.com.br
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EXPEDIENTE

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!

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.
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Siga-nos!

Notas
Ka, Focus e Fusion são destaques da Ford em setembro

Michelin LTX Force

A Ford anunciou seus resultados de 
vendas em setembro, quando o Ka fi-
cou entre os três carros mais vendidos 
do mercado brasileiro. Destaque tam-
bém para a linha Focus que, na versão 
Hatch, manteve quase 30% do mercado 
de carros médios. O Fusion confirmou 
a folgada liderança no segmento de se-
dãs de luxo, com mais de 90% de par-
ticipação. O Ford Ka foi o modelo que 
mais ganhou participação no segmento 
e também um dos únicos a crescer em 
volume em setembro. O compacto da 
Ford emplacou quase 10% mais que 
no mês anterior. Com 7.484 unidades 
vendidas, respondeu por 10,5% do seg-
mento de hatches de entrada.
O Focus foi outro destaque da Ford 
no mês, mantendo-se na liderança 

Pintura, revestimento, pacotes e visão 360° de 
modelos BMW e MINI estão agora disponíveis 
em poucos cliques: está no ar o Car Configura-
tor, ferramenta online que permite que o clien-
te configure o veículo desejado onde quer que 
esteja, pelo computador, ou ainda por meio de 
smartphone e tablet no caso da marca BMW. 
Para isso, basta acessar o site www.bmw.com.br 
ouwww.mini.com.br e clicar em Configurador.

A vida versátil é uma forte tendência 
nos dias atuais. Para atender a esta 
demanda de mobilidade, a Michelin 
lançou, em maio desde ano, o pneu 
MICHELIN LTX FORCE, como a me-
lhor solução para um uso misto, que irá 
equipar 100% da nova Renault Duster 
Oroch. O MICHELIN LTX FORCE 
oferece, em comparação com a média 
dos concorrentes, uma frenagem mais 
curta em solo molhado e um melhor 
controle em situações de aquaplana-
gem, além de possuir uma maior dura-
bilidade e uma maior robustez.

Fiat Toro é confirmada 
pela FCA

BMW Group Brasil lança ferramenta online
Car Configurator para marcas BMW e MINI

A Fiat Automóveis lança na Améri-
ca Latina no começo do próximo ano 
um carro completamente inovador: o 
Fiat Toro. 
O modelo representa para o mercado a 
estreia de um novo segmento – o Sport 
Utility Pick-up (SUP). O Fiat Toro traz 
todas as características de robustez e 
força de uma picape e ao mesmo tempo 
conta com todo conforto e dirigibilida-
de de um SUV. 
A Fiat não demorou pra anunciar a 
nova picape, que foi no mesmo dia da 
apresentação do Duster Oroch, ou seja 
o mercado começa a esquentar.

dos hatches médios com 931 empla-
camentos. No acumulado do ano, a 
vantagem do modelo sobre os com-
petidores é ainda maior, com 31% de 
participação e 10.233 unidades. “O 
Focus Fastback está chegando agora 
no mercado e a previsão é de cresci-
mento para os próximos meses com a 
campanha publicitária do novo mode-
lo”, completa Ramos.
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Oroch é pioneira em nicho
entre as picapes

Por Carlos Eduardo Silva

Derivada do SUV Duster, utilitário da Renault se posiciona entre os modelos compactos
e médios, seus preços variam entre R$ 62.290 e R$ 70.790

A caçamba comporta 683 litros, mais do que qualquer picape compacta cabine dupla à venda no brasil. 
São 1.175 mm de largura e 1.350 mm de profundidade

Depois de aparecer pela pri-
meira vez como conceito no 
Salão do Automóvel de São 

Paulo, há quase um ano, a Renault 
Oroch, primeira picape da marca, 
foi lançada oficialmente. Derivado 
do utilitário-esportivo (SUV) Dus-
ter, o modelo é pioneiro: ele cria um 
segmento ao se posicionar acima 
das picapes compactas – Fiat Stra-
da e VW Saveiro, por exemplo – e 
abaixo das médias – representadas 
por Toyota Hilux e Chevrolet S10, 
entre outras. Em breve, ela ganhará 
a companhia da Fiat Toro, que terá a 
mesma proposta e já foi confirmada 
para a marca italiana para co come-
ço do ano que vem.
A Oroch será vendida em três ver-
sões e com duas opções de motores, 
o  1.6 16V o 2.0 16V, ambos flex, os 
mesmo que equipam o Duster. Am-
bos recebem nota “A” em consumo 
no Programa Brasileiro de Etique-
tagem Veicular. O câmbio pode ser 
manual de cinco ou seis marchas, va-
riando de acordo com a motorização, 
também herdados do SUV, mas com 

relações específicas.
Além das caixas de marchas reesca-
lonadas, há outras diferenças mecâ-
nicas em relação ao utilitário-espor-
tivo de origem. A picape tem 150 
mm a mais no entre-eixos e 360 mm 
a mais no comprimento, totalizando 
2,82 m e 4,69 m nas mesmas medi-
das, respectivamente. Toda a parte 
traseira da cabine, inclusive a coluna 
“C”, foi reforçada. Também muda-
ram as longarinas, parede traseira da 
cabine (em concha para abrigar me-
lhor cargas como motos e bicicletas) 

e o assoalho. Os pneus 215/65 R16 
são de uso misto.
A caçamba comporta 683 litros. Para 
ajudar no transporte de carga existem 
oito anéis de fixação (cada um supor-
ta 50 kg), que podem ser rebatidos 
quando não estão em uso. A prote-
ção de plástico já vem de série e a 
tampa da caçamba suporta até 80 kg. 
A capacidade de carga do veículo é 
de 650 kg. Todas as versões utilizam 
suspensão independente nas quatro 
rodas, com sistema multilink atrás e 
McPherson na frente. Uma vantagem 
em relação aos concorrentes tanto na 
categoria das compactas quanto das 
médias, principalmente em relação 
ao conforto de marcha.
Por dentro, a Oroch segue o mes-
míssimo padrão de acabamento do 
Duster. A versão de entrada é Ex-
pression. Ela é equipada exclusi-
vamente com o propulsor 1.6 16V 

Duster Oroch será vendida em três 
versões e com duas opções de 
motores, os confiáveis 1.6 16V
Flex e 2.0 16V Flex que equipam 
também o SUV
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(que rende 115 cv e 15,9 kgfm), com 
preço R$ 62.290. Ela traz ar-condi-
cionado, direção hidráulica, travas 
elétricas, som com entrada USB, 
MP3, CD-player e bluetooth, vidros 
elétricos, alarme perimétrico, chave 
com comando de travamento a dis-
tância, comando satélite de áudio e 
celular na coluna de direção, assento 
do condutor com regulagem de altu-
ra, desembaçador do vidro traseiro, 
travamento automático das portas (a 
6 km/h), barras no teto, santantônio, 
protetor de caçamba.
A intermediária é a Dynamique 1.6 
16V. Tabelada em R$ 66.790, ela 

acrescenta ao pacote o sistema Media 
NAV Evolution com tela sensível ao 
toque, faróis de neblina, rodas aro 16 
polegadas de liga leve na cor cinza 
escuro, controle de cruzeiro/limitador 
de velocidade, comando elétrico dos 
retrovisores, sensor de estacionamen-
to, volante com acabamento em cou-
ro, computador de bordo, indicador 
de temperatura externa e vidros do 
motorista com comando de um toque.
A Oroch Dynamique também pode 
vir com motor 2.0 e câmbio manu-
al de seis marchas. Pelo motor mais 
potente (148 cv e 20,9 kgfm), o pre-
ço é de R$ 70.790.

Quem se acomoda nos assentos dianteiros tem 856 mm de espaço 
para cabeça, mais do que em qualquer picape compacta. No banco 
traseiro são 877 mm de espaço para cabeças, outro número imbatível

Cinco passageiros viajam confortavelmente graças ao ótimo espaço 
para pernas e cabeças

Para ajudar no transporte de carga existem oito anéis de fixação (cada 
um suporta 50 kg), que podem ser rebatidos quando não estão em 
uso. A proteção de plástico já vem de série e a tampa da caçamba 
suporta até 80 kg. A capacidade de carga é de 650 kg

O câmbio pode ser manual de cin-
co ou seis marchas, variando de 
acordo com a motorização, e com 
relações específicas
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Caso o motorista precise de socorro mecânico e elétrico, reboque ou auxílio 
para a troca de um pneu furado, basta pedir auxílio ao Centro de Atendimen-
to OnStar que transfira a chamada ao Chevrolet Road Service, que oferece 
apoio gratuito conforme as condições previstas no manual do veículo

Pressionando o botão SOS no espelho retrovisor ou no aplicativo OnS-
tar pelo smartphone, o usuário é conectado à uma linha específica para 
emergências e terá seu atendimento priorizado

Com muito conforto em seu interioto  condutor é capaz de realizar diversas 
tarefas ao longo do percurso sem precisar desviar a atenção do trânsito

Clique OnStar para se conectar

Por Luís Otávio Pires

Disponível primeiro no Cruze, sistema de telemática estreia no Brasil com 19 anos de atraso em relação 
aos EUA, e oferece uma série de serviços aos ocupantes

CAMPINAS (SP) - Ao anun-
ciar a chegada do OnStar ao 
Brasil, o vice-presidente da 

General Motors do Brasil, Marcos 
Munhoz, resumiu o sistema em um 
único verbo: amparar. No dicionário 
há mais de 30 sinônimos, entre eles 
auxiliar, apoiar, proteger, defender, 
favorecer, resguardar – só para citar 
alguns. Pode-se dizer que o OnStar é 
tudo isso (e algo mais) que o consu-
midor brasileiro irá descobrir assim 
que adquirir um modelo da Chevro-
let equipado com o sistema. 
Por enquanto apenas donos do Cru-
ze da linha 2016 terá acesso a este 
sistema de telemática, que oferece 
diversos serviços (de Emergência, 
Segurança, Navegação, Concierge 
e Conectividade). Mas há a inten-
ção da montadora em ampliar o 
benefício para outros veículos da 
Chevrolet de forma gradativa.
Mesmo com 19 anos de atraso 
em relação aos Estados Unidos, o 
Brasil vai usufruir dos benefícios 
ao mesmo tempo que os europeus 
– o lançamento no velho continen-
te foi no mês passado, durante o 
Salão do Automóvel de Frankfurt. 
China e México já possuem carros 
com o OnStar.
“Esta tecnologia tem um patamar 

(e até mesmo o carona) pressionar 
um dos três botões localizados na 
base do retrovisor  interno e já ini-
ciar a brincadeira.
No botão do meio, ele é conectado 
a uma central com atendimento de 
pessoas, nada de robôs, que ofere-
cem diversos serviços, tais como 
pesquisas rápidas na internet, re-
servas, envio de destino ao GPS do 
veículo e informações sobre situa-
ções de tráfego.  Num outro botão, 
na cor vermelha, pode-se solicitar 
assistência mecânica, elétrica ou 
médica em caso de emergência. 
A comunicação entre os ocupantes e 

o atendente acontece através de uma 
linha celular exclusiva do veículo, 
que transmite a conversa pelos au-
tofalantes e microfones do sistema 
“hands-free” do carro. Para seu fun-
cionamento, os serviços dependem 
de cobertura da rede celular e da dis-
ponibilidade de sinal de GPS. 
Também faz parte do sistema um 
aplicativo que pode ser baixado no 
smartphone. À distância, o motoris-
ta pode comandar o veículo de vá-
rias maneiras, por exemplo, travan-
do ou destravando as portas.
O grande desafio da Chevrolet tal-
vez seja depois que o OnStar estiver 

jamais visto no mercado automo-
tivo nacional”, garante o diretor 
de Marketing da Chevrolet, Sa-
muel Russel. “Outras marcas, em 
seus carros de alto luxo, possuem 
sistemas semelhantes, mas infe-
riores ao que oferecemos com o 
OnStar”, garante.
Apesar de ser algo de alta tecnolo-
gia, seu funcionamento é bem sim-
ples. Na verdade, basta ao motorista 
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espalhado por toda linha de veículos 
e por todo o Brasil, um país enorme 
de leste a oeste, de norte a sul.
Para esta etapa inicial, serão cerca 
de 20 atendentes na central, que 
ficará em São Paulo e controlada 
por uma empresa parceira da GM 
especializada em call centers.  Mas 
quando o sistema estiver dissemi-
nado a montadora terá de aumentar 
sua estrutura, sob pena de perda de 
agilidade, rapidez e credibilidade 
do sistema. 
Nos Estados Unidos, onde milha-
res de pessoas já utilizam o sistema 
(são 7 milhões em todo o mundo), 
existem duas centrais de operação: 
uma nos arredores de Detroit, no 
Michigan, e outra na Flórida.
A turma dos bastidores (central) é 
composta por profissionais treina-

dos e capazes de fazer análises das 
situações de forma rápida e eficien-
te, para solicitar, caso necessário, o 
auxílio das autoridades competen-
tes, tais como o Samu, Corpo de 
Bombeiros e concessionárias das 
rodovias privatizadas.
Hoje, apenas  São Paulo e Rio Gran-
de do Sul já firmaram parcerias com 
a General Motors, mas as conversas 
estão bem adiantadas com os de-
mais estados.

Primeiro, só no Cruze

Apenas o Cruze da linha 2016, que 
começa a chegar às concessionárias 
neste mês de outubro, sairá de fá-
brica com o OnStar como item de 
série. Inicialmente, o dono do carro 
não pagará por nada para ter o ser-

viço durante os 12 meses de dura-
ção da garantia.
Após este período, haverá sim uma 
taxa mensal para usufruir os bene-
fícios. Mas não será obrigatório e a 
habilitação não é obrigatória. Aqui a 
GM não sabe quanto vai custar, mas 
nos Estados Unidos, conforme o pa-
cote, o OnStar custa em média US$ 
35 mensais (cerca de R$ 140,00).
Outra novidade do Cruze 2016 é a 
simplificação das versões. Eram 
quatro catálogos, agora são apenas 
dois (LT e LTZ). Também são novas 
as opções de cor Cinza Graphite e 
Bege Pepper Dust, ambas metálicas. 
A transmissão automática adaptati-
va de seis velocidades passa a ser 
item de série em todas as versões. 
E a lista de acessórios foi amplia-
da, com a inclusão de um  suporte 

1 - Consultas rápidas: Ao pressionar um botão na 
base do retrovisor, o motorista é conectado ao Centro de 
Atendimento OnStar e pode pedir, enquanto dirige, que o 
atendente busque informações na internet para ele, como 
previsão do tempo, cotação do dólar e até placar do jogo 
do seu time.
2 - Reservas:  Você pode solicitar a reserva de uma 
mesa em um restaurante solicitado ou até mesmo agendar 
um horário no salão de beleza de preferência do cliente. 
3 - Pontos de interesse: Os atendentes também 
são aptos a oferecer informações turísticas e sobre pon-
tos de interesse, incluindo a localização de postos de 
combustíveis, concessionárias Chevrolet, comércios. 
4 - Situações de tráfego: Informações sobre ruas 
bloqueadas, vias alagadas. 
5 - Alerta de rodízio: O OnStar consegue identificar, 
pelo número final da placa, que o veículo está em um dia 
de restrição a sua circulação no “rodízio” no centro expan-
dido da cidade de São Paulo e emite uma mensagem de 
alerta automática ao condutor toda vez que ele acionar a 
ignição do veículo neste dia.  
6 - Envio de destino: Em vez de pesquisar pelo 
nome do estabelecimento ou de digitar um endereço 
no navegador do automóvel, o usuário pode solicitar ao 
Centro de Atendimento OnStar que envie para o GPS do 
sistema multimídia do carro o destino solicitado. 
7 - SOS: Pressionando o botão SOS no espelho retro-
visor ou no aplicativo OnStar pelo smartphone, o usuário 
é conectado à uma linha específica para emergências e 
terá seu atendimento priorizado. 
8 - Road Service: Caso o motorista precise de so-
corro mecânico e elétrico, reboque ou auxílio para a tro-
ca de um pneu furado, basta pedir auxílio ao Centro de 
Atendimento OnStar que transfira a chamada ao Chevro-
let Road Service.
9 - Resposta automática de acidente:  Em 
acidentes com acionamento do airbag, os sensores do 

veículo enviam um alerta automático com sua localização 
exata para o Centro de Atendimento OnStar e o aten-
dente tenta conectar com os ocupantes do veículo para 
verificar a necessidade e o tipo de ajuda. Caso não haja 
resposta por parte dos ocupantes, uma equipe de resgate 
será enviada. 
10 - Sensores de segurança para prevenir 
furto: estão localizados em partes estratégicas do ve-
ículo e são capazes de detectar situações de arromba-
mento e enviar um sinal ao Centro de Atendimento OnStar 
que, neste caso, entra em contato com o proprietário para 
verificar o fato e dar sequência na operação de busca. 
11 - Assistência na recuperação veicular:  
Mesmo que o automóvel com OnStar tenha sido levado, 
é possível observar seu deslocamento via GPS e enviar 
um comando remoto de redução gradual da velocidade 
ou até de bloqueio total do motor, o que facilitará a re-
cuperação do bem pela polícia. Enquanto isso, o dono 
precisa informar as autoridades locais do ocorrido, re-

gistrando um Boletim de Ocorrência, conforme exige a 
legislação brasileira
12 - Monitoramento em rota: Caso o motorista 
queira ser monitorado durante viagens e passeios pela 
cidade ou na estrada, basta solicitar que um atendente 
faça o acompanhamento via satélite ao longo do trajeto. 
Após coletar algumas informações, uma cerca eletrônica 
de monitoramento será criada e se for detectado desvio 
ou alguma parada inesperada, o Centro de Atendimento 
OnStar entrará em contato com os ocupantes do veículo 
para averiguar a situação e, caso necessário, dar dire-
ções ou auxílio.
13 - Destino Seguro: A partir de solicitação do 
proprietário, o Centro de Atendimento OnStar passará a 
monitorar o veículo, mesmo que guiado por terceiros, e 
informará a ele ou a pessoa indicada, por telefone, quan-
do o automóvel chegar ao ponto de destino.        
14 - App OnStar: Disponível para iOS e Android, o apli-
cativo permite ao motorista comandar diversas funções do 
veículo e monitorá-lo a longas distâncias. O acesso é feito 
mediante um cadastro de login e senha configurável pelo 
proprietário. Os principais ícones são: Travar portas e Des-
travar portas remotamente; Luzes e buzina; Navegação ; 
Alerta de movimento; Alerta de velocidade;  Localiza-me; 
Compartilhar Localização; Siga Me; Notificações ; Ligação 
via APP para o Centro de Relacionamento Chevrolet para 
obter informações gerais do veículo, do Chevrolet Road 
Service e/ou do OnStar ; Ligação via APP para o SOS para 
a linha de emergência OnStar
15 - OnStar Web: Além de permitir ao motorista coman-
dar diversas funções do veículo e monitorá-lo a longas 
distâncias, como no app, o portal ainda permite ao moto-
rista consultar deslocamentos feitos pelo automóvel por 
intervalos de datas e horários, simular trajetos e calcular 
distâncias, entre outros.
 

Fonte: General Motors do Brasil

O OnStar também permite que 
o usuário comande funções do 
veículo por meio de um aplicativo 
para smartphone e tablets, como o 
travamento das portas

para tablet e dois modelos de cadei-
rinhas de bebê compatível com o 
sistema isofix do carro. 
(*) Jornalista viajou a convite da 
General Motors

Aperte “On” e seja “Star”: todas as funcionalidades do sistema

Na linha 2016, Cruze Sedã e Cruze Sport6 ganham ainda mudanças de acabamento e equipamentos, além de 
acessórios inéditos
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A CG 160 Titan não é mais
um modelo popular

Texto: Cicero Lima - Fotos: Mario Villaescusa

Rodando na cidade, usando bem o 
torque do motor, o modelo atingiu 
o consumo de 39 km/l

Novo motor atinge o torque máxi-
mo de 1,54 kgf.m a 6.000 giros

A postura é confortável graças ao banco largo e a posição do
guidão e pedaleiras

Na estrada, usando a moto de forma 
esportiva, o consumo ficou na casa dos 
35 km/litro. Prometendo uma autono-
mia superior aos 500 km, por conta da 
capacidade de 16,1 litros no tanque. Na 
cidade, o consumo médio foi de 39 km/
litro, porém para atingir essa marca, é 
preciso usar mais o torque do que a po-
tência. Ou seja: trocar as marchas no 
tempo certo, sem “esgoelar” a moto. 
Para ajudar a pilotar desta forma exis-
te o conta-giros, um equipamento que 
sempre foi artigo de luxo em motos de 
baixa cilindrada. No caso da CG, por 
exemplo, estava presente nas primeiras 
versões e agora retornou, mas somente 
na versão Titan. No completo painel, o 
indicador de marcha faz falta, princi-
palmente para os iniciantes.

Mudar totalmente a moto mais 
vendida do Brasil e mantê-
-la na liderança foi o desafio 

da Honda ao lançar a CG 160 2016. 
A principal mudança da linha CG é o 
uso do motor de 162,7cm³ – o mesmo 
da versátil Honda NXR 160 Bros. O 
propulsor tem mais torque e potên-
cia do que a versão anterior. Quando 
abastecida com etanol, atinge 15,1 cv 
a 8.000 rpm de potência. Já a versão 
de 150 cc tinha 14,3 cv a 8.500 rpm. O 
torque também aumentou de 1,45 kg-
f.m (a 6.500 rpm) para 1,54 kgf.m em 
6.000 rpm. Essas mudanças alteram 
o comportamento do modelo, princi-
palmente na cidade, deixando a moto 
mais esperta.
Na estrada o motor mostrou mais vigor. 
Foi possível rodar a 110 km/h, enquan-
to o propulsor trabalhava a 7.500 giros. 
Se acelerar com vontade, o velocíme-
tro atinge os 120 km/h. A velocidade 
máxima se aproxima dos 130 km/h. 
Nas subidas, como era de se esperar, 
a moto perde velocidade, mas não 
exige reduções de marchas. Já na 
cidade, o torque facilita ainda mais 
a pilotagem dispensando as exces-
sivas trocas de marchas. Quando o 
piloto precisa de arrancadas mais 
rápidas, aí sim, a redução de mar-
chas se faz necessária. 

Consumo

Um dos trunfos da nova Honda é a fa-
cilidade ao abastecer. Esqueça aquela 
trabalheira de girar a chave e ficar com 
a tampa do tanque na mão. A CG 160 
Titan – e a Fan também - usa tampa de 
padrão aeronáutico que é bem prática, 
além de ser mais bonita.

Com rodas de liga-leve, conta-giros no painel e sistema de freios combinados, a nova Honda CG 
160 Titan está mais sofisticada e cara: em São Paulo é vendida por R$ 10.000

Conforto e ergonomia

Um dos pontos que merece destaque 
é o conforto. O banco largo e com 
espessa camada de espuma acomoda 
bem o piloto. As pernas vão flexiona-
das, as costas eretas e os braços che-
gam aos comandos com naturalidade. 
A posição do botão de acionamento da 
buzina foi invertida: agora é acionada 
como na maioria das motos, pena que 
a seta ainda está na posição inferior – o 
que confunde. 
Já que a CG é tão moderna, sentimos 
falta do interruptor chamado de “side 
stand”– que não desliga o motor caso o 
cavalete lateral esteja aberto. Um item 
de segurança capaz de evitar acidentes. 
Na hora de transportar objetos, existe 
a facilidade dos ganchos na alça do 
garupa, no bacalhau e debaixo do 
banco. As novas alças de apoio têm 
design bem moderno e transmitem 
confiança à garupa. Caso o motoci-
clista deseje, as alças da garupa po-
dem ser retiradas, deixando a “Titan-
zinha” mais esportiva.

Adeus aos raios

A nova CG 160 Titan não usa mais ro-
das raiadas (nem na versão Fan). Com 
isso as rodas em liga leve permitem o 
uso de pneus sem câmara. A vantagem 
é que, em caso de furo, o esvaziamento 
é mais lento. 
Uma grande diferença está no compor-
tamento em curvas. Os pneus Pirelli 
City Dragon se mostraram precisos 
aos contornas as curvas mais rápidas 
da rodovia Fernão Dias, até mesmo em 
dias de chuva. 
O sistema de freios combinados (CBS) 
é uma “mão na roda” para quem se 

acostumou a usar apenas o freio tra-
seiro. O sistema transfere parte de for-
ça de frenagem na roda da frente. Na 
prática garante frenagens com maior 
eficiência. O que ainda é estranho é o 
sistema de lonas na roda traseira que, 
apesar de eficientes, não combina mais 
com a moto.
A nova Honda CG 160 Titan recebeu 
muita atenção de outros motociclis-
tas nas ruas de São Paulo que elogia-
ram as mudanças. Nas paradas de fa-
rol a pergunta mais comum era sobre 
a velocidade máxima e o consumo. 
Porém, ao saber do preço, muita gen-
te reclamou. Após o teste, uma coisa 
ninguém discute: a CG Titan evoluiu 
a ponto de não ser mais popular, in-
clusive no preço.
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Scooter mais vendido do Brasil, PCX 
150 muda para 2016

Texto: Aldo Tizzani - Fotos: Divulgação

Nova versão redesenhada e com sistema de iluminação com LEDs será uma das estrelas da 
marca no Salão Duas Rodas 2015

Para maior segurança, o PCX conta com sistema
Shutter Key, que bloqueia o acesso ao miolo da chave

Agora o novo PCX 150 traz tomada 12 Volts para 
carregar aparelhos eletrônicos

Versão standard ganhou a nova opção de cor cinza

O novo scooter Honda PCX 150 (esq.) conta com um visual mais moderno

“Idling Stop”, que permite o desliga-
mento automático do motor em para-
das de semáforo. Tecnologia empre-
gada até então em carros de luxo que 
permite uma redução no consumo de 
combustível. 
Com novo formato e textura, o assen-
to abandonou o pequeno apoio lom-
bar. Mais confortável e em dois níveis 
oferece mais liberdade de movimento.
Produzida em Manaus (AM), a PCX 
estará disponível a até o final de ou-
tubro na rede Honda. Com aumento 
em torno de 10% em relação ao mo-
delo anterior, o scooter de 150cc será 
oferecido em duas versões: Standard, 
nas cores Preto e Cinza Metálico, e 
DLX, na cor Branco Fosco com rodas 
douradas. Os preços públicos suge-
ridos são R$ 10.299 (Standard) e R$ 
10.699 (DLX), com base no Estado 
de São Paulo, e sem as despesas de 
frete e seguro. Detalhe: a PCX 2016 
ganhou novo período de garantia: três 
anos, sem limite de quilometragem e 
com fornecimento gratuito de óleo em 
sete revisões.

Motor “reduzido”

A capacidade volumétrica foi redu-
zida de 152,9 cm³ para 149,3 cm³. 
Porém, a arquitetura foi mantida: o 
monocilíndrico OHC (Over Head 
Camshaft) tem duas válvulas, injeção 
eletrônica e arrefecimento líquido. A 
potência máxima agora é de 13,1 cv 
a 8.500 rpm e o torque máximo de 
1,36 kgf.m a 5.000 rpm. Segundo a 
fábrica, o modelo apontou melhora na 
economia de combustível. 
A relação de transmissão automática 
continuamente variável CVT continua 
oferecendo conforto e praticidade, já 
que não exige trocas de marchas. Outra 
mudança foi o aumento da capacidade 
do tanque de combustível, que passou 
de 5,9 litros para 8 litros.
Seguindo as últimas tendências de 
praticidade e conectividade, a PCX 
oferece porta-objetos do lado es-
querdo do painel frontal com tomada 
de 12 volts, muito útil para carregar 
smartphones ou plugar um GPS. 
A PCX 2016 manteve o sistema 

Com exatas 18.042 unidades em-
placadas nos primeiros nove 
meses de 2016, a PCX 150 é o 

scooter mais vendido do País. Para se 
manter no topo, a Honda decidiu pro-
mover um completo face-lift no pro-
duto, deixando-o completamente ali-
nhado ao mercado global. A primeira 
aparição do novo PCX acontece no Sa-
lão Duas Rodas, que será realizado de 
7 a 12 de outubro, no Anhembi (SP). 
Para 2016, a marca revisou alguns 
pontos que geravam certo desconforto 
aos proprietários desse veículo urba-
no. Principalmente a cara de produto 
asiático e a suspensão traseira, que 
chegava ao fim de curso com certa fa-
cilidade. Com as mudanças, os preços 
da linha 2016 também subiram na casa 
dos 10%: a versão Standard passou de 
R$ 9.267 para R$ 10.299; e a versão 
DLX que tem rodas douradas e uma 
nova cor branca fosca foi de R$ 9.687 
para R$ 10.699.

Novo design

Neste quesito, roupa totalmente nova. 
Do farol à lanterna traseira, passado 
pelas carenagens que adotaram linhas 
angulosas. O novo conjunto óptico 
tem área maior e agora conta com lâm-
padas de LED para o farol, lanterna e 
indicadores de direção. Com certeza 
esta repaginação deixou o veículo ur-
bano mais requintado. Redesenhado, 
o painel de instrumentos parece com 
o utilizado no Honda Civic, com mos-
trador principal preto com friso azul e 
com ponteiro do velocímetro flutuan-
te. Em um mostrador digital mais in-
formações: hodômetro total, medidor 
de combustível, além de luzes-espia da 
injeção eletrônica e sistema de parada 
automática, além do relógio.
A Honda incorporou à PCX novos 
amortecedores traseiros. Redimensio-
nados, oferecem, segundo a mar-
ca, maior resistência a impactos 
com mais conforto e suavidade 
ao piloto e garupa. Já na dianteira, 
o garfo telescópio foi reforça-

do. Para completar a parte ciclística, a 
PCX tem disco simples de 220 mm de 
diâmetro e cáliper de duplo pistão na 
dianteira. Na traseira, apresenta freio a 
tambor de 130 mm. Para auxiliar os pi-
lotos menos experientes, o modelo está 
equipado com o sistema de freios CBS 

(Combined Brake System), tec-
nologia que distribui 
parte da força aplica-

da ao freio traseiro 
para o dianteiro.
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Sonhos acima de R$ 70 mil

Triumph Rocket III Roadster – R$ 72.940 

Honda GL 1800 Gold Wing - R$ 99.900

Ducati Diavel Carbon - R$ 74.900

Yamaha V Max - R$ 130.000

O mercado brasileiro está mais 
maduro e não existe mais 
a defasagem em relação 

aos lançamentos feitos no exterior. 
Além disso, o consumidor brasileiro 
teve um aumento de poder aquisiti-
vo, prova disso é o incremento do 
consumo de itens de luxo no País. 
O reflexo dessas importantes altera-
ções pode ser visto nas concessio-
nárias onde os fabricantes dispo-
nibilizam motos top de linha. São 

motocicletas que oferecem o que 
há de mais moderno em termos de 
conforto, segurança e desempenho. 
Além de tudo isso elas são símbolos 
de status, afinal custam mais de R$ 
70.000.
Quem tem dinheiro na conta e está 
disposto a ter uma dessas supermo-
tos na sua garagem poderá escolher 
entre diversos estilos. Desde valen-
tes aventureiras, velozes superes-
portivas e ousadas muscle-bikes. 

O grande atrativo dessa Triumph é mesmo seu motor de três cilindros com 
2.294 cm³: o maior a equipar uma motocicleta de série. Capaz de produzir 
148 cv de potência destaca-se pelo torque brutal de 22,5 kgf.m, número 
maior do que muito carro por aí. A Rocket III não é uma moto pequena: 
mede cerca de 2,5 metros de comprimento. Apesar do porte avantajado, é 
mais fácil de pilotar do que parece. Conta com boas suspensões e freios 
ABS de série.  É ideal para desfilar em uma moto imponente e gostosa de 
pilotar. Se for viajar precisará investir em um para-brisa para desviar o ven-
to e malas laterais para levar bagagem. 

Com mais de 40 anos na estrada, a grã-turismo da Honda foi a primeira 
motocicleta da história a vir equipada com sistema air-bag. Transmite segu-
rança, tem bom pacote eletrônico e alto desempenho do confiável motor de 
seis cilindros opostos, que gera 118 cv de potência máxima. Dócil em ve-
locidade de cruzeiro pode se transformar em uma usina de força se o moto-
ciclista girar o acelerador com vontade. Com muito espaço para bagagem, 
a Gold Wing esbanja conforto e seu completo sistema de som transforma 
o piloto em um verdadeiro DJ. O apelo tecnológico também está presente 
pelo eficiente sistema de frenagem e amortecimento.

Uma das motos mais icônicas da Yamaha, a 
VMax é uma balzaquiana, pois já passou dos 
30 anos de história. Uma das mais caras do 
Brasil, a muscle bike japonesa é referência em 
termos de tecnologia, design e desempenho, 
que pode ser traduzido por suas linhas futuris-
tas, sistema de freios ABS e um propulsor V4 
de 1.700 cc que rende até 200 cv de potência 
(a 9.000 rpm) e 17 kgf.m de torque (a 6.500 
giros). Sem sobra de dúvida, a Yamaha VMax 

é feita para pilotos experientes e endinheira-
dos. O desempenho pode ser comparável a 
de uma superesportiva, porém toda sua força 
chega antes, bem antes, em médios regimes 
de rotação. O visual caracterizado pelas en-
tradas laterais em formato de cornetas é sua 
marca registrada. Como alto desempenho não 
é nada sem controle, o modelo – que foi lan-
çado em 1985 – ganhou eficientes freios com 
o auxílio do ABS nesta nova versão.

Quem curte aceleração e poder estará feliz a bordo de uma Diavel. Com 
seu motor V2, de 1.200 cc, essa muscle bike faz de 0 a 100 km/h em 2,6 
segundos. É uma máquina que intimida até os pilotos mais experientes. 
Afinal ela pesa 205 kg a seco, tem quase 1,60 metros de entre-eixos, e um 
enorme pneu traseiro de 240 mm largura e um garfo dianteiro alongado. 
Ainda assim se mostra dócil e atende os comandos sem relutar. 
Ela usa o motor esportivo – o Testastretta 11°, derivado dos propulsores 
que equipam as motos superesportivas da Ducati. Traz quadro em treliça e 
seu desenho é desenho longo e baixo como das custom. Porém o propulsor 
esbanja saúde. O dois cilindros em “L” (um V a 90°) e 1.198,4 cm³ produ-
zem 162 cavalos de potência máxima a 9.500 rpm e colossais 13 kgf.m de 
torque máximo a 8.000 giros. 
Esta é a receita para agradar que busca uma moto exclusiva e cheia de tec-
nologia. Vem equipada com acelerador eletrônico (ride-by-wire), controle 
de tração com cinco níveis e três modos de pilotagem. Para desfrutar de 
tudo isso o piloto conta com uma postura quase ereta que propicia excelen-
te capacidade de manobra. Freios ABS ajudam a domar o monstro que, por 
onde passa, atrai olhares.

Texto: Agência INFOMOTO - Fotos: Agência INFOMOTO

Conheça quatro motos que representam o que há de melhor no mundo de duas rodas.
 Elas estão entre as mais modernas, completas e caras
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Salão de Tóquio apresenta protótipos

MV Agusta: edição limitada F3 RC

BMW terá a aventureira S 1000XR 
no Salão Duas Rodas 

Emplacamentos de motos caem
1,78% em setembro

Motos - Notas

Os fãs das motos BMW poderão 
conferir em primeira mão, no Salão 
Duas Rodas, o lançamento da BMW 
S 1000 XR, modelo totalmente novo 
no portfólio da marca alemã e parte 
integrante do segmento das aven-
tureiras esportivas. Como o nome 
sugere, a motocicleta compartilha o 
motor de quatro cilindros da supe-
resportiva S 1000RR, porém, com 
a mesma configuração já presente 

na versão naked, S 1000R: 160 cv 
de potência máxima a 11.000 rpm 
e mais torque – 11,4 kgfm a 9.250 
rpm – em baixos e médios regimes. 
Além disso, a nova XR traz suspen-
sões de longo curso e uma posição 
de pilotagem ereta para proporcio-
nar conforto em longas viagens. O 
Salão Duas Rodas abrirá as portas 
ao público na quarta-feira, 7, e vai 
até 12 de outubro no Anhembi (SP).

A MV Agusta lançou na Itália uma edição limitada da esportiva F3, 
chamada de RC – a sigla vem da equipe Reparto Corse, que disputa 
o Campeonato Mundial de Supersport. Serão produzidas apenas 350 
unidades – 100 da F3 675 e 250 da F3 800 – e cada uma delas terá 
a assinatura de seus pilotos oficiais: Jules Cluzel e Lorenzo Zanetti. 
Além dos grafismos semelhantes aos da moto de competição, a edi-
ção limitada F3 RC terá ainda cobertura de alumínio anodizado nos 
espelhos retrovisores; manetes de embreagem e freio da grife Ergal; 
capa esportiva do banco da garupa e um cavalete de pista.

O desempenho dos emplacamentos de veículos automotores no mês de setem-
bro foi divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Ve-
ículos Automotores). As vendas de todos os segmentos somados (automóveis, 
comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários) 
apresentaram queda de 2,93% em setembro na comparação com o mês ante-
rior. Foram emplacadas 313.990 unidades mês passado, contra 323.476 em 
agosto. No caso específico das motocicletas, em setembro foram comerciali-
zadas 98.121 unidades, contra 99.903 motos licenciadas em agosto, ou seja, 
retração de 1,78%. No acumulado do ano foram emplacadas apenas 947.583 
motos. No mesmo período do ano passado, o setor de duas rodas já havia co-
mercializado pouco mais de 1 milhão de unidades – no acumulado de 2015, a 
indústria de motos já registra queda de 11,43%.

14º Encontro de Motociclistas 
em Boa Esperança
De 09 a 11 de outubro
Local: Avenida Beira Lago - 
Centro - Boa Esperança (MG) 
Site: www.urubusdaserra.com.br
Organização: Moto Clube Uru-
bus da Serra

9º Encontro de Motociclistas
De 09 a 11 de outubro
Local: Praça Central - Centro - 
Mombuca (SP)
E-mail: rafardmotoclube@hot-
mail.com
Organização: Organização: Ra-
fard Moto Clube

19º Aniversário Lakraios Moto 
Clube
De 09 a 11 de outubro
Local: Rancho do Zé João - Ca-
pela do Jacu - Lavrinhas (SP)

Site: www.lakraios.com.br
Organização: Lakraios Moto 
Clube

6º Encontro Nacional de Moto 
Clubes
De 09 a 11 de outubro
Local: Cachoeiras Country Clu-
be - Boa Vista - Cachoeira de 
Macacu (RJ)
E-mail: nativosdomacacu@hot-
mail.com 
Organização: Nativos de Maca-
cu Moto Clube

22º Aniversário Corvos Moto 
Clube
De 09 a 12 de outubro
Local: Rua Saldanha Marinho - 
Centro - Iguape (SP)
Site: www.corvosmc.com.br
Organização: Corvos Moto Clu-
be

Entre 30 de outubro e 8 de novembro 
de 2015 acontecerá o 44º Tokyo Motor-
show. Trata-se de um dos maiores even-
tos do mundo e reunirá lançamentos de 
autos e motos. A Honda anunciou que 
terá em seu estande diversos protótipos. 
Entre eles uma pequena superesportiva 
(com motor de 250 cc) que deverá ser a 
substituta da CB 250R – que já foi ven-
dida no Brasil. O modelo traz equipa-
mentos agressivos para a categoria como 
suspensão dianteira invertida, pinças de 
fixação radial e sistema de escape es-
portivo Akrapovic, porém o grande des-
taque fica para a carenagem com linhas 

angulosas e agressivas. Pensando em 
mobilidade urbana o EV-Cub tem a seu 
favor o uso da energia elétrica. Usando 
bateria recarregável o pequeno veículo 
é uma releitura das primeiras CUB´s da 
Honda. Segundo o fabricante, a bateria 
pode ser facilmente retirada e a carga 
pode ser feita em qualquer tomada re-
sidencial. Talvez o mais revolucionário 
seja o protótipo Neowing de três rodas 
que inclinam nas curvas, o que, segundo 
o fabricante, proporciona ao piloto a sen-
sação de estar em uma moto. O Neowing 
usa propulsão híbrida (motor de 4 cilin-
dros a explosão e motores elétricos).

AGENDA (Encontros de Motociclistas)
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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.

DODGE
FIAT

BMW CHEVROLET

CITROËN
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

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



1702 a 08 de outubro de 2015Conectados para te ajudar comprar e vender!

Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

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

FORD
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HONDA

HYUNDAI

JAC

KIA
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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.

MERCEDES-BENZ MINI

MITSUBISHI

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

LAND ROVER

o ÚNICO FEIRÃO DE USADOS

AUTO SHOW NO SHOPPING DEL REY
- Praça de alimentação 
- Food Trucks
- Wi-fi
- Infraestrutura completa do Shopping Del Rey

Todo domingo no Shopping Del Rey até as 13:00
Avenida Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha, Belo Horizonte - MG

www.autoshow.com.br

Tudo para você fazer um bom negócio
- Financiamento
- Despachante
- Certificado de procedência
- Anúncio grátis

Tudo para você fazer um bom programa
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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.

NISSAN

PEUGEOT

RENAULT

SUZUKI

TOYOTA

VOLKSWAGEN
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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

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.

VOLVO



Av. Babita Camargos, 1.405
Cidade Industrial . Contagem/MG

Lojas também em Ipatinga e Governador Valadares31 2534-9090
Siga a Saitama nas

REDES SOCIAIS: /saitamahonda @saitama_honda @saitamahonda

seuhonda.com.br
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ETIOS HB X AC
À VISTA POR R$ 39.990,00

ENTRADA DE R$ 23.994,00 (60%)

36X DE
R$490

TAXA

A Osaka desafia 
você a testar               

e comprovar todas 
as vantagens             

do Etios.

FAÇA O 
TEST-DRIVE 

E COMPROVE.

anos de Etios 
no Brasil. Venha, 
que vai ter festa.

ETIOS SD X AC
À VISTA POR R$ 44.990,00

ENTRADA DE R$ 26.994,00 (60%)

36X DE
R$ 547

TAXA

Etios Hatchback X, com AR, 1.3, FLEX, 16V, 5P, MEC., ano/modelo 
2015/2016, à vista R$ 39.990,00 ou financiado com o Banco Toyota 
nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), 

pessoa física, com entrada de R$ 23.994,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 490,53. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 511,79. Valor 
Total a ser financiado de R$ 17.659,33 (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 6,73% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 41.653,08. Estoque: 5 unidades. Etios Sedan X, com AR, 1.3, 
FLEX, 16V, 5P, MEC., ano/modelo 2015/2016, à vista R$ 44.990,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 26.994,00 (60%) e 36 
prestações fixas de R$ 547,75. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 571,49. Valor Total a ser financiado de R$ 19.719,03 (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$ 46.713,00. 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. Estoque: 5 unidades. 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. 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 1º a 31/10/2015. 

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR.

BH 2129 3000
Av. Carandaí, 874 – Funcionários

Pampulha 3888 0000
Av. Prof. Magalhães Penido, 1.011


