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Hyundai Azera um sedã com muito
Luxo e sofisticação

Veja na página 06
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Escolha aqui também o seu 0km!

Chega à segunda geração com 
notáveis evoluções em relação 
à anterior, entre elas, uma nova 

plataforma

Novo C4 Picasso

Série especial ganha novos equi-
pamentos, motor mais potente e 
transmissão automática de seis 

velocidades com opção 
ctive Select

Prisma 2016  Advantage 1.4

04 08

Cheia de estilo e focada no públi-
co jovem, modelo Sportster de 
1200 cc passa por renovação 

visual. Preço parte de R$ 50.700

Harley Forty-Eight 

10
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Notas

Nissan renova apoio ao Salgueiro
no Carnaval 2016

Audi inicia produção no Brasil

Prisma 2016 ganha versão Advantage 1.4

O A3 Sedan 1.4 TFSI Flex produzido em São José dos Pinhais é o 
primeiro modelo da Audi com motor bicombustível. Esse tipo de 
motor pode rodar com gasolina, etanol ou ambos os combustíveis 
simultaneamente. O Brasil é o maior mercado no mundo para mo-
tores flex. Mais de 90% de carros novos licenciados no País são 
dotados dessa tecnologia. A Audi entregará os primeiros modelos 
A3 Sedan para seus clientes a partir novembro de 2015. “Com a 
produção local do A3 Sedan e, alguns meses depois, do Q3, esta-
remos em uma posição ideal para satisfazer os desejos de nossos 
clientes brasileiros”, afirma Jörg Hofmann, presidente e CEO da 
Audi do Brasil. “Desde o lançamento do modelo no mercado, em 
2014, mais que dobramos nosso volume de vendas no Brasil e so-
mos líderes de mercado no segmento de compactos premium. Esta 
é uma forte confirmação de que nós escolhemos os modelos certos 
para produzir no País”. 
A Audi mantém sua estratégia de expansão internacional com a 
fábrica no Brasil. Em 2016, a marca premium alemã irá inaugurar 
uma planta no continente norte-americano, em San José Chiapa, 
no México.

A Chevrolet apresenta a linha 2016 
do Prisma, que ganha sofisticação 
extra com a adoção do volante mul-
tifuncional em todos os modelos 
com o sistema multimídia MyLink. 
Outra novidade é a série especial 
Advantage, mais completa e agora 
equipada com motor 1.4 e transmis-
são automática de seis velocidades. 
O Prisma Advantage se destaca pe-
los itens exclusivos, entre eles os 
faróis com máscara, as molduras 
de proteção lateral e o aerofólio 
na tampa traseira. As capas dos re-
trovisores externos e o adesivo da 
coluna central em preto brilhante 
“High Gloss” também fazem parte 
do pacote, assim como as rodas de 
liga leve aro 15 com acabamento 
escurecido.
A cabine é igualmente personali-
zada. O interior conta com os itens 

de conforto mais desejados pelos 
consumidores do segmento, entre 
eles sistema multimídia Chevrolet 
MyLink, volante multifuncional 
revestido em material premium e 
comando eletrônico dos espelhos, 
das travas e dos vidros -dianteiros 
e traseiros. Como nas demais confi-
gurações do carro, a Advantage vem 
bastante completa, trazendo painel 
com velocímetro digital, ar-condi-
cionado, direção hidráulica e sensor 
de estacionamento como itens de 
série.
Em relação a edição anterior da sé-
rie, o modelo 2016 incorpora coluna 
de direção com regulagem de altura, 
controlador de velocidade de cruzei-
ro, transmissão automática de seis 
velocidades e motor 26 cavalos mais 
potente.
“O novo Prisma Advantage chega 

Dando continuidade a uma das mais inovadoras parcerias entre uma em-
presa e uma escola de samba, a Nissan do Brasil vai apoiar pelo terceiro 
ano consecutivo o Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do 
Salgueiro no Carnaval do Rio de Janeiro.  No ano passado, a tradicional 
escola da Tijuca foi vice-campeã ao levar para a Sapucaí um enredo rela-
cionado ao estado de Minas Gerais. Em 2016, o Salgueiro fará uma livre 
interpretação do musical Ópera do Malandro, composto por Chico Buarque 
de Holanda.  A parceria entre a Nissan e o Salgueiro começou em 2013 para 
a preparação do Carnaval de 2014 e gerou relacionamento estreito entre 
a fabricante de veículos e a agremiação. Nestes anos de “convivência”, 
a Nissan e a Escola de Samba identificaram várias semelhanças em seus 
trabalhos, o que resultou, inclusive, na criação de um webdocumentário 
em quatro episódios chamado “A Vida é Uma Avenida”, que mostra muitas 
destas semelhanças.

Marcopolo vende 100 ônibus para
operadores de transporte de

Fortaleza, no Ceará
Os operadores de transporte urbano, rodoviário e de fretamento de For-
taleza adquiriram 100 ônibus Marcopolo dos modelos Novo Torino, Pa-
radiso e Ideale. Os veículos serão incorporados à frota das empresas Via 
Urbana, Auto Viação Dragão do Mar, Viação Metropolitana (ViaMetro), 
Auto Viação Fortaleza, Viação Siara Grande, Empresa São Paulo, Ex-
presso Novo Maranguape, Viação Princesa do Inhamuns, Organização 
Guimarães, Maraponga Transporte e Fretcar Transporte.  
 Os Paradiso 1200 possuem chassis Mercedes-Benz O500R 1830 e têm 
13,10 metros de comprimento, capacidade para 46 passageiros sentados, 
com poltronas Executiva 1060 Soft, vidros colados, preparação de siste-
ma áudio e vídeo, toalete, geladeira e sistema de ar-condicionado. Já os 
ônibus Ideale possuem chassis Mercedes-Benz OF 1721, 48 poltronas 
Executiva 970 soft e sistemas de áudio e vídeo e ar-condicionado.

para satisfazer o consumidor que 
busca um sedã acessível com visual 
esportivo bem equipado e, ao mes-
mo tempo, bom desempenho aliado 
a um baixo custo de manutenção”, 

atenta Santiago Chamorro, presi-
dente da General Motors do Brasil. 
O Prisma 2016 continua com garan-
tia de 3 anos, sem limite de quilo-
metragem.
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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
Oroch Day” mobiliza todas as concessionárias com test-drive da picape

Novo Classe C garante liderança de 
mercado para Mercedes

BMW revelou detalhes e imagens do M4 GTS, que será apre-
sentado oficialmente no Salão de Tóquio a partir do próximo 
dia 29. Com produção limitada a 700 exemplares, o cupê 

Hyundai revela Veloster
de mais de 500 cv 

M4 GTS de 500 cv é o mais rápido BMW de produção em série já feito

A Hyundai divulgou mais uma atração que estará 
presente no maior evento de carros modificados do 
mundo. A marca sul-coreana criou uma versão tu-
nada do Veloster, equipada com um motor prepara-
do para gerar mais de 500 cv de potência. O modelo 
foi equipado ainda com rodas de liga leve de 19 
polegadas pintadas de vermelho, para-lamas alarga-
dos, suspensão rebaixada, sistema de som Rockford 
Fosgate, entre outras mudanças. Debaixo do capô 
ele leva o já conhecido motor Gamma de 1.6 litro, 
retrabalhado para gerar mais de 500 cv. A BTR diz 
que para atingir essa potência o propulsor ganhou 
um turbocompressor Garrett, pistões forjados, in-
tercooler, entre outras modificações. O Veloster 
recebeu um kit aerodinâmico em fibra de carbono 
com tudo a que tem direito: spoilers, saias laterais 
e uma asa traseira. Mas o visual intimidador é ca-
racterizado pelos faróis com projetores vermelhos

Lançado em 1982, o Classe C é o modelo da Mercedes-
-Benz mais vendido no mundo, inclusive no Brasil. Em 
agosto de 2014, a marca lançou a quinta geração do sedã
Nesse primeiro ano de vendas da nova geração do modelo, 
o Classe C registrou números expressivos, com 7.435 uni-
dades comercializadas desde seu lançamento até setembro 
de 2015. Levando em conta o acumulado de janeiro a se-
tembro de 2015, o modelo foi carro-chefe de vendas com 
5.186 veículos emplacados, liderando o segmento de sedãs 
médios em sua categoria.
Esses números também impulsionaram os resultados da 
marca, que fechou o período com recorde. Foram 12.719 
unidades comercializadas até setembro, o que fez a marca 
alcançar a liderança no segmento premium.

chegará com o título de o mais rápido carro de produção em 
série já feito pela marca alemã.
Equipado com um motor de seis cilindros em linha de 3.0 
litros biturbo de 500 cv de potência e 61,1 kgfm de torque, o 
M4 GTS completou uma volta no traçado de pouco mais de 
20 quilômetros do lendário circuito de Nürburgring, na Ale-
manha, em impressionantes 7 minutos e 28 segundos.
Segundo a BMW, o esportivo é capaz de acelerar de 0 a 100 
km/h em 3.8 segundos e chegar aos 305 km/h de velocida-
de máxima. Em comparação com o M4 convencional, o M4 
GTS foi submetido a uma “dieta” para perder 80 quilos com a 
eliminação de itens como o banco traseiro e ao utilizar alumí-
nio em elementos da suspensão e do subchassi. Outros com-
ponentes foram refeitos em fibra de carbono.
O modelo conta ainda com tecnologias como o sistema 
de injeção de água, que reduz a temperatura da câmara de 
combustão para aumentar a pressão e otimizar a queima 
de combustível.

A Renault promove uma ação de pré-venda da Duster Oroch que promete mo-
vimentar o segmento de picapes. Neste  sábado (17) todos as concessionárias da 
marca estarão preparadas para um dia dedicado a nova Duster Oroch, com test-
-drive da inovadora picape, além de oferecer condições especiais de compra. Os 
internautas que demonstraram interesse no site da Renault na nova Duster Oro-
ch, se cadastrando para obter mais informações sobre o produto até dia 25 de 
setembro, terão uma oferta imperdível na compra da picape (disponível apenas 
até o final de outubro. Quem optar pela versão Dynamique ganha a câmera de 
ré. E quem escolher a Expression leva gratuitamente o sensor de estacionamen-
to. Para tornar a visita mais agradável, as concessionárias oferecerão estrutura 
de recepção aos clientes, com até música ao vivo. 
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Azera oferece conforto
e elegância

Por Carlos Eduardo Silva

Sedã grande da Hyundai se destaca pelo visual imponente, espaço interno
e bom pacote de itens de série

Na traseira é lanterna integrada de ponta a ponta na tampa do porta malas

O interior esbanja conforto, o 
volante com controles integra-
dos oferece muita praticidade 

ao motorista

Existem carros que impressio-
nam só de passar pela rua, e o 
Hyundai Azera é um deles. O 

modelo, que recentemente foi remo-
delado, ostenta um visual que mistu-
ra esportividade e muita elegância.
A nova versão do sedã é 10 mm 
maior no comprimento que a ante-
rior. As novas linhas do para-choque 
traseiro com dois tons, em alto bri-
lho, criam uma aparência mais larga 
e elegante e ressaltam o novo dese-
nho das saídas de escapamento. Na 
frente, grade a para-choques tam-
bém são novos. Destaque para as 
rodas de 18 polegadas em harmonia 
com o conjunto.
Por dentro, o Azera confirma a so-
fisticação que o visual insinua. Há 
revestimento em couro por todos os 
lados. A cabine ganhou um novo pai-
nel central, com controles ergonomi-
camente mais acessíveis, como os de 
aquecimento e ar-condicionado.
A nova versão ganhou também um 
sistema de navegação completo em 
uma tela de oito polegadas sensível 
ao toque. Ele ainda tem Bluetoo-
th e comandos de áudio no volan-
te. Ele ainda tem leitor CD, MP3 e 
entradas USB, auxiliar e para iPod, 
além de teto solar panorâmico. Há, 
ainda, sensores de estacionamento e 
crepuscular, câmera de ré, faróis de 
neblina, chave presencial, freio de 
estacionamento elétrico e controle 
de velocidade de cruzeiro.

Conforto

É fácil achar uma boa opção de di-
rigir nos confortáveis bancos reves-
tidos em couro com ajustes elétri-
cos, tanto para o motorista quanto 
para o passageiro.  Os dois também 
são aquecidos, assim como volante 
– que também é ajustável eletrica-
mente. O sedã ainda oferece mimos, 
como duas memórias para a posição 
do banco do condutor, que, além de 

tudo, recua, junto com o volante, 
para facilitar o acesso do condutor 
ao interior do modelo.
O espaço interno é excelente para 
quatro pessoas. Se necessário, um 
terceiro passageiro não passa aper-
to no banco traseiro. Para aumentar 
o conforto e a privacidade, o sedã é 
equipado com uma cortina manual 
nos vidros laterais da segunda fileira 
e cortina automática retrátil no vidro 
traseiro O porta-malas tem capaci-
dade para 461 litros de bagagem, de 
acordo com informações da própria 
Hyundai.
Destaque também é a presença dos 
nove airbags – incluindo bolsas la-
terais para a segunda fileira de as-
sentos e de joelho para o motorista 
–, além de retrovisor interno eletro-
crômico e retrovisores externos elé-
tricos com desembaçador. Ele ainda 
é equipado com controles de estabi-
lidade e tração e travas Isofix para 
fixação de cadeirinhas.

Desempenho

O Azera é impulsionado por um 
motor 3.0 V6 24V a gasolina, 
todo construído de alumínio. Ele 
rende 250 cv de potência a 6.400 
rpm e 28,8 kgfm de torque a 4.700 
rotações. O câmbio é automático 
de seis velocidades, com funcio-
namento muito suave: as trocas 
de marchas são praticamente im-
perceptíveis.  O sistema tem um 
modo econômico ativo (Active 
Eco Mode) de funcionamento, 
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que modifica o gerenciamento 
do motor e da transmissão para 
melhorar a economia de combus-
tível, resultando, de acordo com 
informações da Hyundai, numa 
redução de consumo de mais de 
cinco por cento em condições re-
ais de utilização.
O desempenho é bom, e o sedã anda 
com disposição. A marca coreana 
informa que o modelo acelera de 0 
a 100 km/h em 8,7 segundos, ótimo 
número para um modelo que não 
tem perfil esportivo e pesa cerca de 
1,5 tonelada.
O Hyundai Azera tem preço de 
R$ 167.990, mas o próprio site da 
montadora oferece o sedã com con-
dições especiais que podem ser en-
contradas nas concessionárias.

O motor é um 3.0 V6 de 250 CV O carro vem com bancos de couro e descansa braço na frente e traseira

Fácil e inteligente!
Conquiste seu Chevrolet

Zero km

Fácil e inteligente!
Conquiste seu Chevrolet

Zero km

Garantia 
de Fábrica

Parcelas fixas
sem

Juros

Sem taxa
de adesão

31 3378-1331
www.comsortemg.com.br CONSÓRCIO NACIONAL CHEVROLET

Autorizado:
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A evolução segue nas dimensões externas. Em relação à geração anterior, o 
Novo Citroën C4 Picasso é mais compacto do lado de fora, mas com maior 
espaço interior

Na fileira 2, os três assentos individuais têm a mesma 
largura, podendo todos ser escamoteados. Possuem en-
costo reclinável e são reguláveis no sentido longitudinal

um espaço interno elaborado em um espírito loft, com 
ambiente confortável e a utilização de materiais exclusi-
vos que asseguram o requinte do carro

O painel do Novo Citroën C4 Picasso é estruturado em torno de duas telas: 
uma tela tátil de 7” e uma tela panorâmica de 12” de alta definição

NOVO CITROËN C4 PICASSO:
Estilo inovador e muito conforto

Da Readação

O Novo Citroën C4 Picasso tem preço público sugerido a partir de R$ 110.900,00
e o Novo Citroën Grand C4 Picasso, a partir de R$ 120.900,00

O Novo C4 Picasso chega à 
segunda geração com notá-
veis evoluções em relação 

à anterior, entre elas, uma nova 
plataforma, denominada EMP2 
(Efficient Modular Platform 2), 
que possibilitou economia de peso 
da ordem de 140 kg, contribuindo 
para maior agilidade, desempenho 
e economia de combustível. 
Mais compactos por fora e com 
personalidades distintas, os no-
vos C4 Picasso e Grand C4 Picas-
so ficam também mais espaçosos 
por dentro, graças ao aumento da 
distância entre-eixos. Em ambos, 
a luminosidade é favorecida pelo 
conceito Space Vision, que per-
mite alta incidência de luz natu-
ral na cabine.
No Novo Citroën C4 Picasso, 
todos esses atributos podem ser 
desfrutados por cinco ocupantes. 
Já o Novo Citroën Grand C4 Pi-
casso oferece até sete assentos, 
sendo os dois traseiros escamote-
áveis. Em ambos, a modularidade 
permite obter sempre uma confi-
guração adequada para as neces-
sidades de momento.
A nova família conta com 3 anos 

de garantia sem limite de quilo-
metragem, plano de revisões com 
preços fixos e uma ampla oferta 

de aplicativos e acessórios perso-
nalizados.
“Oferecemos a nossos clientes a 
nova geração de um produto que 
é um verdadeiro sucesso de ven-
das em toda a Europa, com mais 
de 250 mil unidades registradas”, 
afirma Paulo Solti, diretor-geral 
da Citroën do Brasil. “Um produ-
to inovador em sua essência, que 
irá surpreender nossos clientes e o 
segmento familiar no Brasil”, res-
salta o executivo.
O Novo Citroën C4 Picasso repre-
senta uma nova era no conceito 
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de bem-estar a bordo. Com estilo 
marcante, alta tecnologia, muito 
conforto e segurança, o Novo Ci-
troën C4 Picasso é um projeto de 
vanguarda que proporciona via-
gens de primeira classe para todos 
os ocupantes e um comportamen-
to dinâmico de referência.

Estilo dinâmico, denso
e enérgico

O design do Novo Citroën C4 
Picasso causa grande impacto. 
Seu estilo é dinâmico e, ao mes-
mo tempo, enérgico e denso. Sua 

frente marca a renovação do estilo 
Citroën, com um capô saliente e 
nova apresentação dos chevrons, 
prolongada por um olhar tecnoló-
gico moderno e sedutor. Finas lu-
zes diurnas com LEDs prolongam 
habilmente a grade dianteira e são 
acompanhadas de faróis afinados 
e alojados logo abaixo. Os faróis 
de neblina completam esta assina-
tura luminosa totalmente original.
Nas laterais, a assinatura em cro-
mo, em forma de C, proporciona 
personalidade e sublinha o espa-
ço para os passageiros diantei-
ros e traseiros. Energia e fluidez 

A nova família conta com 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, 
plano de revisões com preços fixos e uma ampla oferta de aplicativos e 
acessórios personalizados

O interior do Novo 
Citroën C4 Picasso foi 

projetado para proporcio-
nar conforto de primeira 

classe, inclusive com um 
assento Relax com exten-

são para as pernas

emanam desta vista lateral com 
os flancos esculpidos. Na trasei-
ra, as luzes em LEDs, inspiradas 
em concept cars, proporcionam 
efeito 3D, profundo e futurista ao 
mesmo tempo. O visual traseiro é 
dinamizado pela adoção de uma 
tampa de porta-malas que cobre 
toda a traseira do veículo, o que 
traz amplitude e robustez. Aberta, 
esta tampa permite acesso amplo e 
fácil ao porta-malas.

Referência de modularidade e 
espaço interno

Os ocupantes têm, assim, ampla 
liberdade para escolher a mais 
adequada para cada situação.
Na fileira 1, pode-se deitar o as-
sento do passageiro e aumentar as 
possibilidades de carregamento 
(em torno de 250 mm). Na fileira 

2, os três assentos individuais têm 
a mesma largura, podendo todos 
ser escamoteados. Possuem en-
costo reclinável e são reguláveis 
no sentido longitudinal. O espaço 
para os joelhos (159 mm) está en-
tre os mais espaçosos do segmen-
to.

Interior desenhado
como um loft

Um ambiente interno realmente 
acolhedor e confortável aguarda 
os ocupantes do Novo Citroën C4 
Picasso. Sua arquitetura foi pen-
sada para ser um espaço de con-
vívio e para favorecer a interação 
entre as pessoas, como em um 
loft. O fato de adotar uma tela tátil 
permite diminuir a quantidade de 
botões no painel. Assim, ele fica 
mais “puro” e objetivo. O resulta-
do é um espaço interno refinado, 
iluminado, com materiais escolhi-
dos especialmente para contribuir 
ainda mais com a qualidade de 
vida a bordo.

Painel altamente tecnológico

O painel do Novo Citroën C4 Pi-
casso é estruturado em torno de 
duas telas: uma tela tátil de 7” e 
uma tela panorâmica de 12” de 
alta definição. A tela tátil de 7” e 
os botões laterais permitem atuar 
nos equipamentos do veículo e a 
tela 12” de alta definição mostra 
as informações essenciais à con-
dução, de maneira personalizada.
tela HD de 12 polegadas pano-
râmica exibe informações essen-
ciais à direção e é configurável 
a qualquer momento pelo mo-
torista. Ele pode escolher entre 
exibir informações de navega-
ção ou de ajudas à direção - e até 
incluir uma foto pessoal como 
fundo de tela!

A nova família conta com 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, plano de revisões com preços fixos e 
uma ampla oferta de aplicativos e acessórios personalizados
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Harley Forty-Eight melhora forma e
ganha conteúdo para 2016

Texto: Arthur Caldeira - Fotos: Divulgação

Painel minimalista? apenas velocí-
metro e pequena tela de LCD com 
informações básicas

Banco mudou: ganhou novo 
formato e acabamento, mas ainda 
não é um primor no conforto

H-D Forty-Eight 2016 chega às lojas em janeiro do próximo ano com 
preço a partir de R$ 50.700

uma moto essencialmente urbana. 
Entretanto, fica claro que o objeti-
vo da Harley-Davidson ao renovar 
a Forty-Eight, lançada em 2010 
e sem mudanças desde então, era 
mesmo aprimorar a pilotagem da 
moto, adotando um conjunto de sus-
pensões melhor. Para isso, a fábrica 
criou um garfo dianteiro completa-
mente novo. Além de terem 49 mm 
de diâmetro, utilizam o sistema de 
cartuchos internamente para absor-
ver de forma mais progressiva as 
imperfeições do solo. Na traseira, o 
sistema bichoque recebeu amortece-
dores mais robustos e ajustáveis na 
pré-carga da mola.
O assento foi outra melhoria desta-
cada pela marca. Baixo, a apenas 70 
cm do solo, o banco ganhou novo 
formato e um pouco mais de es-

Um dos modelos mais cheios 
de estilo da linha Harley-Da-
vidson, a Forty-Eight passou 

por uma reformulação completa para 
2016. Do acabamento ao conjunto 
de suspensões, tudo mudou. Exceto 
o coração dessa integrante da linha 
Sportster. O motor V2 de 1.200cc 
continua firme e forte com seu de-
sempenho modesto e o câmbio de 
cinco marchas. 
Ao invés de investir em um novo 
conjunto motriz, a Harley preferiu 
incrementar o estilo e melhorar a 
experiência de pilotagem da Forty-
-Eight. Com isso o modelo ganhou 
novas rodas, tubos mais grossos no 
garfo dianteiro e um novo conjunto 
bichoque com amortecedores ajus-
táveis na traseira. 

Pose musculosa

Inspirada nos hot-rods, a Forty-Ei-
ght traz pneus largos que conferem 
um visual robusto ao modelo. Os 
novos tubos da suspensão dianteira 
com 49 mm de diâmetro (10 mm a 
mais que na anterior) reforçam essa 
pose “musculosa” para 2016.
Os pneus – com 130 mm de largura 
na dianteira e 150 mm na traseira – 
agora calçam rodas de liga-leve ao 
invés das antigas raiadas. As novas 
rodas de 16 polegadas também per-
mitiram a adoção de pneus tubeless 
(sem câmara). 
Visualmente também chama a aten-
ção a tampa redonda do filtro de ar e 
a dupla saída de escapamento, ago-
ra na cor preta e com uma cobertu-
ra cromada. O emblema e a pintura 
da Forty-Eight também mudaram. O 
famoso escudo Harley-Davidson em 
alto relevo sobre linhas horizontais 
decora o tanque no formato peanut 
(amendoin). Bastante estiloso, porém 
pouco prático, já que carrega apenas 
7,9 litros, e transforma o modelo em 

Cheia de estilo e focada no público jovem, modelo Sportster de 1200 cc passa por renovação vi-
sual, além de trazer novos amortecedores e banco mais confortável. Preço parte de R$ 50.700

puma. Apesar de ser mais bonito e 
elegante do que o anterior, na prá-
tica pouco mudou. Em pouco mais 
de 100 km não se mostrou adequa-
do para viagens mais longas, assim 
como o pequeno tanque, que pro-
porciona cerca de 150 km de auto-
nomia. A Forty-Eight quer ser mes-
mo uma moto para a cidade.
Já as mudanças ciclísticas fizeram 
uma boa diferença. Com as novas 
rodas, a maneabilidade da Forty-Ei-
ght em baixas velocidades está me-
lhor, mesmo com os largos pneus. E 
as suspensões mostram um funcio-
namento mais suave e progressivo, 
principalmente para isolar o piloto 
de tampas de bueiros desniveladas e 
imperfeições nas ruas – mas é claro 
que não absorvem buracos e valetas 
mais profundas. 

Forma e função

Raro encontrar alguém que não ache 
a Harley-Davidson Forty-Eight uma 
moto bonita – mesmo a anterior. A 
boa notícia no modelo 2016 é que 
as mudanças melhoraram o visual 
e também o funcionamento dessa 
H-D urbana. 
Mas trouxeram um “salgado” au-
mento de preço, agravado pela des-
valorização do Real frente ao dólar: 
enquanto o modelo 2015 era ven-
dido por R$ 39.200, o novo chega 
à lojas por R$ 50.700. “Durante 
praticamente todo o ano de 2014 
seguramos os preços de forma a 

não repassar aos clientes o impac-
to dessa desvalorização monetária. 
No entanto, o valor da moeda nor-
te-americana disparou e não conse-
guimos segurar”, lamentou Antonio 
Cantero, diretor interino da Harley-
-Davidson do Brasil.
A Forty-Eight modelo 2016 estará 
disponível nas concessionárias a par-
tir de janeiro do próximo ano em qua-
tro cores: Vivid Black, preto; Velocity 
Red Sunglo, vinho; e Olive Gold, ver-
de oliva. Há ainda a “brilhante” opção 
Hard Candy Gold Flake.
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Nova linha Suzuki GSX-S 1000 oferece
desempenho e conforto

Texto: Aldo Tizzani - Fotos: Divulgação

Versão naked e carenada compartilham motor de 1.000cc e 145 cv. Equipadas com freios ABS e 
controle de tração de série têm preços de R$ 44.900 e R$ 46.900, respectivamente

A nova moto da Suzuki conta com um completo painel 
de enstrumentos

O controle de tração e os modos de pilotagem podem 
ser habilitados por meio do punho esquerdo

O novo modelo naked da Suzuki chega ao mercado com preço sugerido 
de R$ 44.900

dianteira. Na traseira, há um disco 
de 240 mm. O sistema de freio an-
ti-travamento (ABS) é item de série 
nos dois modelos. Para completar, 
rodas de alumínio, calçadas com 
pneus radiais (120 / 70ZR17 na 
frente; 190 / 50ZR17 na traseira).
A versão carenada é a GSX-S 
1000F que oferece maior proteção 
aerodinâmica, porém ela é mais 
pesada: 214 kg contra os 209 kg 
da versão naked, a GSX-S 1000.
O painel de instrumentos oferece 
as informações necessárias que 
vão desde o conta-giros, vários 
hodômetros, marcha engatada 
etc... Um computador de bordo 
ainda informa o consumo médio 
e instantâneo, fuel trip, relógio e 
luzes-espia. O controle de tração 
selecionado também é informado 
pela tela.

xa interferência eletrônica. Já o 
nível 2 (Middle), o sistema atua 
quando necessário e não permite 
derrapagens – ideal para uso ur-
bano e condições normais. Já em 
piso molhado ou escorregadio, há 
o terceiro nível (High) indicado 
por oferecer maior segurança e ser 
mais intrusivo. 

Ciclística 

A parte ciclística merece destaque, 
começando pelo chassi desenvolvido 
para as versões. A suspensão dian-
teira invertida pode ser totalmente 
regulada na compressão, retorno e 
pré-carga. Na traseira o amortecedor 
também oferece ajustes. 
O sistema de freios conta com disco 
duplo de 310 mm com pinça de qua-
tro pistões e fixação radial, na roda 

Sem muito alarde, a J.Tole-
do - representante oficial da 
Suzuki no Brasil – apresen-

tou no Salão Duas Rodas 2015 
dois novos modelos: a naked 
GSX-S 1000 e a sport-touring 
GSX- 1000F. Lançadas em 2014, 
no Salão de Motos de Colônia, 
na Alemanha, chegam ao Bra-
sil como opção para quem busca 
muito desempenho, mas não abre 
mão do conforto. Os dois modelos 
têm em comum o mesmo motor de 
quatro cilindros em linha, porém 
com 145 cv de potência máxima. 
Sistema de freios ABS e controle 
de tração de série são outros dife-
renciais dos novos modelos. 
Os dois modelos já estão à venda 
nas concesisonárias da marca em 
três opções de cores – azul, verme-
lho/preto e cinza fosco. A versão 
naked tem preço sugerido de R$ 
44.900 e a carenada, R$ 46.900.

Motor amansado

O fabricante usou como base o 
motor de quatro cilindros em li-
nha de 999 cm³ da superesportiva 
GSX-R 1000 - entre 2006 e 2010, 
porém reconfigurado para ofere-
cer mais força em baixos e médios 
regimes. Para tornar a pilotagem 
mais amigável, o propulsor atinge 
145 cv de potência máxima con-
tra os 185 cv da versão esportiva. 
Além da redução de potência, o pi-
loto tem à disposição o controle de 
tração com três níveis. 
A atuação do sistema tem como 
base dados obtidos por sensores 
que comparam a posição do ace-
lerador, posição de marcha enga-
tada e velocidade entre as rodas. 
Com isso é capaz de detectar a 
intenção do piloto e as condições 

do piso. No nível 1 (Low) permite 
a tocada mais esportiva com bai-
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Aventureiras do asfalto

Ducati Multistrada 1200 DVT 

Herança esportiva

SUV em duas rodas

BMW S 1000XR 

A edição deste ano do Salão 
Duas Rodas, realizada entre 7 
e 12 de outubro em São Pau-

lo, revelou uma tendência já verifica-
da nos salões europeus: uma grande 
quantidade de novas motos destina-
das ao turismo. Quem observou os es-
tandes dos fabricantes europeus notou 
o lançamento de modelos equipados 
com motores potentes, mas com sus-
pensões de longo curso e até mesmo 
um visual aventureiro. Marcas como 
BMW, Ducati e MV Agusta notaram 
que muitos motociclistas buscam mo-
delos mais esportivos e bonitos do que 
as big-trails, mas também não querem 
as tradicionais sport-touring com suas 

enormes carenagens que mais pare-
cem motos de pista. 
Essa nova demanda dos consumido-
res acabou gerando uma nova cate-
goria de motos: as esportivas aven-
tureiras. São motos que entregam o 
conforto da posição de pilotagem 
ereta sem abrir mão da esportivida-
de do motor. Na parte ciclística, es-
sas aventureiras do asfalto contam 
com suspensões de longo curso para 
enfrentar estradas secundárias que 
podem ter buracos, valetas ou lom-
badas – seja na Europa ou no Bra-
sil – mas passam bem longe da terra. 
Conheça os principais modelos desse 
“novo” segmento:

A italiana Ducati apresentou uma nova versão da Multistrada 1200, agora equi-
pada com guidão mais largo e maior curso de suspensão, além de um novo 
motor mais potente. Segundo o fabricante, o modelo é feito para quem gosta de 
se divertir nas curvas, mas não abre mão de encarar estradas ruins. Para isso a 
Multistrada oferece diferentes modos de pilotagem, controle de tração, freios 
ABS, piloto automático, assento com regulagem de altura e faróis de LED. Seu 
motor de dois cilindros também atinge a potência de 160 cavalos. Completa o 
conjunto as malas laterais, parabrisa elevado, protetores de mão e tanque com 
capacidade para 20 litros. 
A nova Multistrada só vai desembarcar no Brasil em 2016 e o preço ainda não 
foi definido. Entretanto, aprimorado, o modelo tem tudo para repetir o sucesso 
da antecessora, uma das motos mais vendidas da Ducati em todo o mundo. 

Conhecida pelas suas motos superesportivas, a também italiana MV Agus-
ta, mostrou a Turismo Veloce, a primeira sport-touring da marca. Apesar da 
nomenclatura, o modelo tem suspensões de longo curso e o mesmo porte e 
outras aventureiras esportivas. 
Equipada com motor de três cilindros, 798 cm³ e 115 cavalos de potência 
máxima, a Turismo Veloce tem malas laterais de série, e tanque de com-
bustível com 16 litros de capacidade. Um poderoso sistema de freios, disco 
duplo na dianteira e simples na traseira, traz sistema ABS e RLM (Rear 
Wheel Lift-Up Mitigation) que impede a roda traseira de levantar durante 
a frenagem. O modelo vai começar a ser vendido no início de 2016 e ainda 
não tem preço definido. À época do seu lançamento na Europa, o presiden-
te mundial da MV Agusta, Giovanni Castiglioni, afirmou que a inspiração 
foi o Porsche Panamera. “Ela foge do lugar comum, tem alto desempenho 
e tecnologia embarcada, além de ter um desenho marcante, que traduz, ao 
mesmo tempo, agressividade e conforto”, resumiu Castiglioni.

A receita alemã para agradar a esse consumidor é a S 1000 XR. Montada 
em Manaus, a moto compartilha o motor de quatro cilindros da superes-
portiva S 1000RR, porém amansado: ao invés de 200 cv, na nova XR o 
motor oferece 160 cv de potência. Além disso, a nova XR traz suspensões 
de longo curso e uma posição de pilotagem mais ereta. ´
O modelo conta ainda com preparação para GPS, aquecimento de mano-
plas, suporte de malas laterais e assistente de troca de marchas – itens que 
proporcionarão mais conforto em uma longa viagem. O preço sugerido é 
de R$ 68.900, bem próximo da R 1200GS. “O perfil desse cliente é outro. 
Ele é mais esportivo e vai usar a moto na estrada”, acredita a gerente de 
marketing da BMW Motorrad, Luciana Francisco.

Entre os japoneses, a Yamaha mostrou estar “antenada” a essa tendência 
e mostrou a MT-09 na versão Tracer. O modelo, avaliado em R$ 45.990, 
oferece a esportividade do motor de três cilindros (847 cm³ e 115 cv) em-
balado em um visual arrojado e suspensões de longo curso. A Tracer ainda 
traz parabrisa e banco bipartido para aumentar o conforto se comparada à 
naked MT-09, modelo no qual a moto é baseada. 
Segundo Marcio Hegenberg, diretor comercial da Yamaha Brasil, a Tracer 
é a SUV das motos. Ou seja, assim como nos carros desse segmento, ofe-
rece esportividade e versatilidade para encarar as estradas e agradar aos 
motociclistas que se aventuram no asfalto.

Texto: Cicero Lima - Fotos: Divulgação

Fabricantes apostam em estradeiras de alto desempenho, design agressivo e conforto para rodar 
em qualquer tipo de estrada, desde que seja asfaltada
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A equipe Yamaha comemora,
mas os pilotos ainda não

Capacetes acessíveis

Multicampeão do
motocross no Brasil

Honda mostra CBR 500R 2016
nos Estados Unidos

Motos - Notas

O piloto oficial KTM, o italiano An-
tonio “Tony” Cairoli, vem ao País 
nesta semana para disputar uma das 
etapas do Campeonato Brasileiro de 
Motocross Pró 2015. A prova será 
realizada no Motódromo Marronzi-
nho, em São José (SC), no domingo, 
18 de outubro. Oito vezes campeão 

mundial de motocross, cinco delas 
correndo de KTM, o italiano Cai-
roli teve uma temporada difícil em 
razão de uma lesão no ombro e re-
tornou às pistas recentemente. Por 
conta de suas vitórias no motocross, 
Cairoli pode ser comparado ao ídolo 
do MotoGP, Valentino Rossi.

Apesar da queda nas 
vendas de motos zero 
km, os fornecedores 
de acessórios para mo-
tociclistas apostam em 
novos produtos. Um 
exemplo é a BR Mo-
torsport que lançou 
a marca de capacetes 
Race Tech. A grife é 
conhecida por suas 
roupas, botas e luvas, 
e agora a Race Tech 
será uma opção de me-
nor custo no segmen-
to de capacetes. Os 
novos capacetes custarão entre 
R$ 159,00 e R$ 199,00. Segun-
do Mauricio Santana, gerente de 
produtos da Race Tech, a empre-
sa tem o objetivo de ampliar o 
leque de consumidores atingindo 

A nova Honda CBR 500R 2016 foi mostrada no Salão AIMExpo, Ame-
rican International Motorcycle Expo, que acontece em Orlando, Estados 
Unidos, entre 15 e 18 de outubro. O modelo ganhou um novo visual 
com linhas mais arrojadas e um par de faróis em LED. Fora o visual 
mais impactante, a nova CBR 500R traz ajuste na pré-carga da mola na 
suspensão dianteira, assim como nos manetes de freio e embreagem. O 
tanque recebeu aumento de capacidade e a tampa agora tem fecho em 
estilo aeronáutico. Com isso o abastecimento é mais prático e evita a 
evaporação de gases – uma das exigências do Promot 4, no Brasil. A 
chave traz sistema eletrônico de segurança. O modelo tem nova rabeta e 
iluminação de LED também na lanterna. O escape está mais curto e com 
design mais esportivo, segundo a Honda, emite um som mais agressivo. 
Mudanças que justificam a sigla CBR no nome da moto.

4º Encontro Nacional de Moto-
ciclistas de Vassouras
De 23 a 25 de outubro
Local: Parque do Trabalhador – 
Vassouras (RJ)
e-mail: discriminadosmcrj@gmail.
com
Organização: Discriminados Moto 
Clube

5º Encontro Nacional do Pinga 
Óleo Moto Clube
De 23 e 25 de outubro
Local: Clube da AABB - Rua 
Alvaro da Silva Madeira, 1000 - 
Riacho Grande São Bernardo do 
Campo (SP)
E-mail: contato@pingaoleo.com.br
Organização: Pinga Óleo Moto 
Clube

7º Encontro Puro Sangue Moto 
Clube
De 24 a 25 de outubro
Local: Lago Municipal Pedro de 

Freitas - Santana do Itararé (PR)
E-mail: purosanguemc@hotmail.
com
Organização: Puro Sangue Moto 
Clube

16º Aniversário Chakal Moto 
Clube
De 24 a 25 de outubro
Local: Rodovia Capitão Bardoí-
no km 133 - Santa Cruz – Socor-
ro (SP)
e-mail: alexandrechakal2@hot-
mail.com
Organização: Chakal Moto Clu-
be

17º Aniversário dos Caveiras do 
Japi
24 de outubro
Local: Chacara da Rosa - Santa 
Gertrudes – Jundiaí (SP)
site: www.caveirasdojapi.net.br
Organização: Caveiras do Japi 
Moto Clube

A equipe Movistar Yamaha, formada pelos pilotos Va-
lentino Rossi e Jorge Lorenzo, já garantiu o título de 
construtores na categoria MotoGP – a mais importante 
da motovelocidade mundial – na etapa de Aragon, dispu-
tada no final de setembro na Espanha. O título de pilotos 
também já pertence à equipe, porém o campeão ainda 
não está definido. Após a etapa do Japão, o italiano Va-
lentino Rossi somava 18 pontos de vantagem sobre o es-
panhol Jorge Lorenzo. Restando três provas e 75 pontos 
em disputa, apenas os dois têm condições de levantar o 
título. O piloto da Honda Repsol, o espanhol Marc Mar-
quez, soma 197 pontos e não tem mais chances matemá-
ticas de alcançá-los.

AGENDA (Encontros de Motociclistas)

o motociclista de menor poder 
aquisitivo, porém com um produ-
to moderno e atraente. “Os gra-
fismos farão nossos produtos se 
destacarem em relação aos con-
correntes”, afirma Santana.
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

AUDI

DODGE

FIAT

BMW

CHEVROLET

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

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

VENHA CONHECER SEU NOVO ASX 2016.

70%
ENTRADA

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.

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

/mitcarminas/mitcarminas/mitcarminas

+24
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FORD
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HONDA

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

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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INFINITI

HYUNDAI

JAC JEEP
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MERCEDES-BENZ

MINI MITSUBISHI

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

LAND ROVER

KIA



20 16 a 22 de outubro de 2015 Conectados 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.

TROLLER

NISSAN

PEUGEOT

RENAULT

SUZUKI

TOYOTA

VOLKSWAGEN
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HARLEY DAVIDSON

MV AGUSTA SUZUKI

DUCATI

HONDA

YAMAHA

TRIUMPH

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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