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Nova Saveiro

Promete incomodar a concorrência

Veja na página 06

(31) 3047.1088

Essas duas custom com motor V2 e 
transmissão final por correia dentada 
disputam a preferência do consumidor.

O Fiat Toro chega para mostrar versatilidade, um veículo  
que une qualidades de SUV, de picape e de automóvel. 

Fiat Toro:  Picape, SUV ou Automóvel?
08
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NR ALOJ Scout vs. Forty-Eight

Consulte condições 
especiais para taxista, 

com isenção de IPI e ICMS.
Consulte também condições para taxista com alvará.

O prazo para atendimento de pedidos será de 90 a 180 dias, aproximadamente. Esse prazo é estimado e poderá variar de acordo com alguns fatores, como disponibilidade do veículo solicitado, procura de mercado, ordem cronológica dos pedidos realizados e programação de produção da Toyota do Brasil 
Ltda. O prazo acima será contado a partir do recebimento do processo de isenção completo e correto pela Toyota do Brasil Ltda. O faturamento do veículo poderá ser feito diretamente pela Toyota do Brasil Ltda. mediante pagamento à vista ou financiamento solicitado à instituição financeira informado 
por ocasião da colocação do pedido. O preço do veículo e de seus opcionais será o vigente na data do faturamento, observadas as disposições previstas nas legislações tributárias federal e estaduais em tal data. A entrega do veículo usado de minha propriedade ao Distribuidor Toyota ou pagamento de 
sinal como adiantamento do valor do veículo pedido não é uma exigência da Toyota do Brasil Ltda. Se tal operação existir, é restrita inteiramente à minha pessoa e ao Distribuidor, não produzindo quaisquer efeitos civis, comerciais ou tributários com relação à Toyota do Brasil Ltda. O pagamento do valor do 
veículo somente poderá ser efetuado via boleto bancário, não sendo aceita pela Toyota do Brasil Ltda. qualquer outra forma de pagamento. A Toyota oferece 3 anos de garantia de fábrica para toda a linha, sem limite de quilometragem para uso particular ou 100.000 km para uso comercial, prevalecendo o 
que ocorrer primeiro. Consulte o livreto de garantia, Manual do Proprietário ou acesse www.toyota.com.br para obter mais informações. Condições válidas para todo o estado de MG.

Belo Horizonte  2129-3000
Av. Carandaí, 874 – Funcionários

Pampulha  3888-0000
Av. Prof. Magalhães Penido, 1.011 – Pampulha
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Notas

Ford lança edição especial de 50 anos do
Mustang Shelby GT-H, exclusiva para locação

BHTRANS abre licitação para o Sistema de 
Transporte Suplementar de Passageiros em 

Belo Horizonte

Motor Sigma chega a 1,5 milhão de unidades 
produzidas para o Brasil e América Latina

33,6 mil veículos foram financiados em
Minas Gerais em fevereiro

A BHTRANS publicou no DOM 
(Diário Oficial do Município), 
na última semana, a abertura da 
licitação CP 01/2016 referen-
te a delegação onerosa de 300 
permissões do Serviço Público 
de Transporte Coletivo Suple-
mentar de Passageiros do Mu-
nicípio de Belo Horizonte. Ela 
será realizada na modalidade 
concorrência pública, do tipo 
melhor proposta técnica com 
preço fixado no edital.
As permissões serão destinadas 
exclusivamente a pessoas físi-
cas, com prazo de vencimento 
em 14/11/2028, e um veículo por 
permissionário, com exigência do 

 A Ford registrou a produção de 1,5 
milhão de motores Sigma na fábrica 
de Taubaté, no Vale do Paraíba, em 
São Paulo. Este é um dos mais mo-
dernos motores da marca no mundo 
e equipa os modelos Ka, New Fies-
ta, EcoSport e Focus no Brasil, Ar-
gentina, Venezuela e México.
Com plataforma global e tecnolo-
gias avançadas, a família Sigma é 
produzida no Brasil nas versões 1.5 
e 1.6, flex e a gasolina, com e sem 
duplo comando de válvulas variá-
vel (TiVCT), todas com 16 válvu-
las. A aplicação bicombustível foi 
desenvolvida especialmente para o 
País. Além de ser o primeiro motor 
flex com bloco, cabeçote, cárter e 
pistões de alumínio, de baixo peso, 
tem outras inovações que contri-
buem para a eficiência energética, 

durabilidade, alto torque e baixo 
nível de ruído e emissões.
A unidade iniciou as operações em 
2010, usando o estado da arte em 
equipamentos e um sistema de pro-
dução que prioriza a qualidade, a 
eficiência e sustentabilidade.
Sua linha de montagem oferece 
alta produtividade e flexibilidade 
de adaptação para novos modelos. 
Conta com centros de usinagem de 
última geração, testes avançados 
de performance ao longo de todo o 
processo e um sistema de rastrea-
bilidade das peças usinadas por ra-
diofrequência que faz um histórico 
completo de cada motor desde a 
peça bruta.
Além do Brasil, o motor Sigma é 
produzido hoje na Inglaterra e na 
Índia, com plataforma global. 

Estado tem o segundo maior volu-
me de financiamento de veículos do 
País. Os financiamentos de veículos 
novos e usados em Minas Gerais so-
maram 33.585 unidades em feverei-
ro. Os dados consideram automóveis 
leves, motos e pesados. O estado 
manteve o segundo lugar no ranking 
nacional de financiamentos de veícu-
los, atrás de São Paulo. 
O levantamento é da Unidade de Fi-
nanciamentos da Cetip, que opera o 
maior banco de dados privado de in-
formações sobre financiamentos de 
veículos do país, o Sistema Nacional 
de Gravames (SNG).  
Em fevereiro, as vendas financia-
das de automóveis leves superaram 
as outras categorias de veículos, re-
presentando 80% do total financiado 

em Minas Gerais, com 26.961 uni-
dades negociadas entre novas e usa-
das, uma baixa de 15,3% em relação 
ao mesmo período do ano passado. 
Além disso, foram financiados 5.048 
motos e 1.462 pesados.  
No Brasil, os veículos financiados 
somaram 350.046 unidades em fe-
vereiro, entre automóveis leves, mo-
tocicletas, pesados e outros. Desse 
total, 134.745 foram de unidades no-
vas e 215.301 foram de usadas.
O SNG é uma base privada de abran-
gência nacional que reúne as infor-
mações sobre restrições financeiras 
de veículos dados como garantia em 
operações de concessão de crédito. 
Essa base é consultada e atualizada 
em tempo real pelas instituições fi-
nanceiras.

A Ford apresentou o novo Shelby GT-H, versão especial do Mustang 
GT 2016 criada em parceria com a preparadora Shelby American e 
a locadora Hertz para comemorar os 50 anos do Shelby GT350-H. 
A edição limitada de 140 unidades estará disponível para locação 
a partir do final de maio em aeroportos selecionados dos Estados 
Unidos, exclusivamente por meio da Hertz Adrenaline Collection. O 
lançamento é uma homenagem ao programa “Alugue um Carro de 
Corrida” (“Rent-a-Racer”), que ficou famoso na década de 60.

Citroën e DS do Brasil têm novo
diretor de marketing

 Nuno Miguel Coutinho, 40 anos, é o 
novo diretor de Marketing das marcas 
Citroën e DS no Brasil, substituindo 
Laurent Barria, que assume novas fun-
ções no Grupo PSA Peugeot Citroën.
Natural de Lisboa, Nuno Coutinho 
possui licenciatura em Administração 
de Empresas no ISG-Lisboa, com pós-
-graduação em Gestão e Administração 
Financeira na mesma universidade.
O executivo tem ampla experiência 

profissional na indústria automobi-
lística, com passagens por impor-
tantes montadoras, incluindo a PSA 
Peugeot Citroën e a marca Peugeot, 
onde foi responsável por lançamen-
tos mundiais de produto como o 3008 
Hybrid4, 301 e 108. Nuno Coutinho 
atuava no Grupo PSA Peugeot Ci-
troën na América Latina desde 2013, 
na área de definição de estratégia de 
Preço e Produto. 

mesmo operar o serviço. 
O edital e o novo regu-
lamento, que entrará em 
vigor a partir da homo-
logação da licitação, fo-
ram elaborados com o 
objetivo de melhorar a 
qualidade dos serviços, 
priorizando o atendi-
mento aos usuários.
Entre os critérios de 
pontuação e classifica-
ção na nova licitação, 

serão avaliados itens como o tem-
po de experiência como condutor 
de veículo de transporte coletivo 
público urbano, o tempo de ex-
periência em gestão de operação, 
gestão de veículo e gestão de bi-
lhetagem eletrônica em Serviços 
Públicos de Transporte Coletivo. 
Além disso, entre os critérios, es-
tão ainda a idade do veículo ofer-
tado e a pontuação no prontuário 
da CNH do licitante referente aos 
últimos doze meses.
O serviço atualmente conta com 
uma frota de 284 veículos que fa-
zem 24 linhas, transportando, em 
média, cerca de 2.840.000 passa-
geiros por mês.
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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 

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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Rafael Almeida Silva

Siga-nos!

Notas

Honda Automóveis comemora a produção de 1,5 milhão de carros no Brasil

O modelo SUBARU Ou-
tback foi o vencedor da ca-
tegoria U.S. News & World 
Report’s Best Wagon for 
Families da edição 2016 
do prêmio Best Cars for 
Families, organizado pela 
reconhecida publicação 
norte-americana U.S. News 
& World Report (www.us-
news.com).
Na edição deste ano do prêmio, a 
publicação analisou 256 veículos e 
definiu os vencedores das 21 catego-
rias. Os modelos escolhidos em cada 
divisão da premiação apresentam a 
melhor combinação de espaço, se-
gurança, confiabilidade, excelentes 
avaliações de especialistas do setor 
automotivo e características para 
atender aos anseios e necessidades 
de toda a família.
Danilo Rodil, Diretor de Vendas e 
Rede da SUBARU no Brasil, desta-
ca toda a versatilidade do SUBARU 
Outback, que fizeram do modelo o 
campeão em sua categoria: “O SU-

Subaru Outback recebe prêmio nos EUA
ALE amplia atuação em MG e inaugura segundo 

posto na cidade histórica de Tiradentes

A Honda Automóveis do Brasil 
(HAB) celebrou no dia , 22 de 
março, a produção do carro de 
número 1,5 milhão na fábrica de 
Sumaré, interior de São Paulo. O 
marco foi protagonizado com a 
fabricação de um HR-V, modelo 
que acaba de completar um ano 
de mercado brasileiro e que segue 
na liderança nacional da catego-
ria SUV.Desde a inauguração da 

planta de Sumaré, em 1997, a em-
presa segue apostando na melhoria 
contínua e no aumento de eficiên-
cia dos processos produtivos com 
foco no mais alto padrão de qua-
lidade de seus automóveis. Desde 
então, já saíram da linha de produ-
ção mais de 650.775 mil unidades 
do Honda Civic, 593.758 mil do 
Fit, 192.526 mil unidades do City 
e 62.941 mil HR-V.
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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!
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BARU Outback tem muitos atribu-
tos como elevado nível de seguran-
ça, capacidade de se locomover nas 
mais diversas condições de terreno 
ou clima, amplo e confortável espaço 
para os ocupantes e também para o 
transporte de pequenas cargas, con-
fiabilidade e robustez. Todas as van-
tagens desse modelo de sucesso em 
diversos países do mundo já estão à 
disposição do cliente brasileiro em 
toda a Rede SUBARU”.
O SUBARU Outback chegou ao 
mercado brasileiro em dezembro de 
2015 e já está entre os preferidos pe-
los consumidores da marca no Brasil. 

A ALE, quarta maior distribuidora de 
combustíveis do Brasil, inaugurou, 
no dia 26 de março, uma revenda na 
cidade de Tiradentes (MG): o pos-
to Bandeirantes, do grupo Oswaldo 
Maciel. Entre os serviços oferecidos 
na revenda, além de abastecimento, 
estão “lava a jato” e borracharia. A 
localização é estratégica: na entrada 
da cidade (avenida Governador Israel 
Pinheiro, 1080).

Segundo o sócio-proprietário do Ban-
deirantes, Felipe Almeida, a expectati-
va é de que a revenda seja um ponto de 
apoio aos turistas, principalmente pelo 
fato de estar na chegada à cidade his-
tórica. “Temos uma estrutura comple-
ta, com ambiente agradável, e nossos 
funcionários estão bem instruídos para 
dar informações aos turistas. A equipe 
está preparada para indicar as pousadas 
da cidade e bons restaurantes”, declara.
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Nova Saveiro chega para
acirrar a disputa do mercado
A Nova Saveiro traz estilo mais moderno, robusto, refinado e com identidade própria. A mondadora 
alemã promete surpreender os rivais. Traseira é totalmente nova, com lanternas tridimensionais e 
nova identidade visual noturna. Seus preços variam entre  R$ 45.350  e  R$ 69.250 . Com 3 anos 

de garantia e a maior rede de concessionários do País

A suspensão 
traseiro é forma-
da por um eixo 
interdependen-
te com braços 
longitudinais e 
molas “super 
progressivas”, 
que confe-
rem excelente 
estabilidade 
e conforto em 
qualquer condi-
ção de uso

Lançamento

A Nova Saveiro chegou ao mer-
cado brasileiro com uma iden-
tidade visual própria e muito 

mais inovação tecnológica. Após o 
lançamento da Nova Saveiro, saímos 
da cidade paulista Águas de São Pedro 
rumo à Belo Horizonte, cerca de 780 
kms a bordo da Saveiro Cross, duran-
te a viagem conseguimos perceber a 
picape em detalhes, começando pela 
suspensão é claro, devido a quantida-
de de curvas, comportou-se com mui-
ta estabilidade e segurança, o volante é 
outro ponto interessante pois traz tudo 
bem a mão vários controles, seu siste-
ma de nevegação é impecável, pois no 
monitor são diversas as informações 
disponíveis, um belo sistema de som 
que faz a viagem ficar mais agradável, 
seu motor 1.6 responde muito bem nas 
retomadas e o consumo é ótimo. 
A nova picape da Volkswagen está 
trazendo mais robustez, versatilidade 
e passa a incorporar os novos siste-
mas de infotainment Volkswagen 
App-Connect, os mais modernos e 
interativos do mercado. O modelo 
conta ainda com três opções de car-
roceria (simples, estendida e dupla) 
e recursos de segurança inéditos na 
categoria, como ESC (controle ele-
trônico de estabilidade) e freios ABS 
off-road. A Nova Saveiro será comer-
cializada a partir deste mês de abril 
nas mais de 600 concessionárias da 
marca em todo o Brasil.

Novo design

Pela primeira vez ao longo dos 33 
anos de história da Saveiro no Bra-
sil, a picape derivada do Gol ganha 

TESTE DRIVEDRIVE

Por: Carlos Eduardo Silva

identidade própria. Com visual to-
talmente independente do Novo Gol 
e do Novo Voyage, a Nova Saveiro 
traz estilo exclusivo, mais moderno, 
robusto e refinado.

Na parte frontal

 O capô, por exemplo, está mais ele-
vado do que o da picape anterior e 
ganhou duas linhas de estilo inédi-
tas, conectadas com os novos faróis. 
O conjunto ótico também é inédito e 
todo o recorte do capô que margeia 
os faróis é novo. Com a grade maior 
e mais alta, o logotipo da Volkswagen 
fica alocado integralmente fora do 
capô, permitindo que a linha que de-
lineia o capô seja totalmente horizon-

tal e precisa. O para-choque dianteiro 
também é diferente do utilizado no 
Novo Gol e no Novo Voyage. Agora, 
conforme a versão, o para-choque da 
Nova Saveiro traz dois frisos croma-
dos que cruzam a grade e têm ligação 
direta com os faróis. A entrada de ar na 
parte inferior do para-choque também 
cresceu e traz linhas mais geométricas, 
bem definidas e de aspecto esportivo.

Painel

A Nova Saveiro chega para ser refe-
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rência em termos de conforto e de 
design interior, com um painel novo 
e muito mais moderno. O novo vo-
lante multifuncional, semelhante ao 
do Golf, confere ainda mais requin-
te e sofisticação ao interior da pica-
pe. Todas as linhas que determinam 
o painel foram valorizadas e estão 
mais horizontais, a exemplo da faixa 
inferior que percorre o painel de um 
lado a outro. Há também uma aten-
ção especial às saídas de ar-condicio-
nado, que contam com um formato 
angulado muito elegante e funcional, 
típico de veículos de alto padrão. O 
instrumento combinado também é 
inteiramente novo e ganhou ilumina-
ção de LEDs em branco.

Novo sistema de infotainment 
App-Connect

A nova picape da Volkswagen agora 
adota o que existe de mais inovador 
em sistemas de informação e entre-
tenimento no mercado brasileiro. A 
Nova Saveiro oferece o modelo mais 
tecnológico e conectado do segmen-
to de picapes, uma tecnologia global 
presente também no Novo Passat.

Motor 1.6 Total Flex de 120 cv

A Nova Saveiro Cross, oferecida nas 
carrocerias estendida e dupla, é equi-
pada com o motor 1.6 MSI. Produzi-
do em São Carlos, no interior de São 
Paulo, o novo propulsor conta com 
quatro cilindros e 16 válvulas (4 vál-
vulas por cilindro) e utiliza o siste-
ma de partida a frio que dispensa o 
tanque auxiliar para gasolina. Com a 
tecnologia Total Flex, o novo motor 

é capaz de rodar com gasolina, etanol 
ou a mistura dos dois combustíveis 
em qualquer proporção. Sua potên-
cia máxima é de 120 cv (88 kW) a 
5.750 rpm, quando abastecido com 
etanol (E100), e de 110 cv (81 kW) à 
mesma rotação, com gasolina (E22). 
O torque máximo é de 16,8 kgfm 
com etanol e 15,8 kgfm com gasoli-
na, ambos a 4.000 rpm.

Motor 1.6 Total Flex de 104 cv

A nova versão Robust e as versões 
Trendline e Highline da Nova Savei-
ro vêm equipadas com o consagrado 
motor 1.6 Total Flex, de até 104 cv 
(etanol). O motor 1.6 Total Flex é co-
nhecido por sua robustez e eficiência 
energética. Quando está abastecido 
com etanol (E100), a potência do mo-
tor 1.6l é de 104 cv (76 kW) a 5.250 
rpm e o torque é de 15,6 kgfm (153 
Nm) a 2.500 rpm. Quando está abas-
tecido com gasolina (E22), a potência 
é de 101 cv (74 kW) a 5.250 rpm e 
o torque é de 15,4 kgfm (151 Nm) a 
2.500 rpm.

Mais robustez com suspensão
elevada e novos pneus

Alterações no conjunto de suspen-
sões e a adoção de novos pneus dei-
xaram a Nova Saveiro mais alta em 
relação ao solo, fazendo com que a 
picape ofereça a robustez de um veí-
culo de carga com a dirigibilidade de 
um automóvel de passageiro. A sus-
pensão dianteira independente, tipo 
McPherson, é formada por molas 
helicoidais com barra estabilizadora, 
desenhada para um carro de passeio. Os bancos traseiros oferece bom espaço para as pernas

Em termos de 
conforto e de 
design o  in-
terior, conta 

com um painel 
novo e muito 

mais moderno. 
O novo volante 
multifuncional, 

oferece  mais 
requinte e sofis-

ticação  

O motor é um 
1.6 MSI,  qua-
tro cilindros e 
16 válvulas (4 
válvulas por 
cilindro) e utiliza 
o sistema de 
partida a frio 

Versão aventureira Cross

A versão Cross da Nova Saveiro é 
equipada com o novo motor 1.6l MSI 
de até 120 cv e traz, além de todos 
os itens da configuração Highline, 
volante multifuncional revestido de 
couro, coluna de direção ajustável 
em altura e distância, exclusiva rodas 
de liga leve de 15 polegadas “Cherte” 
(com pneus 205/60 R15) . 

Sistema de freios

A Saveiro Cross conta com freios a 
disco nas quatro rodas com 280 mm 
de diâmetro na dianteira e 232 mm 
de diâmetro na traseira. Além de ser 
eficiente, esse sistema confere mais 
conforto ao motorista, uma vez que os 
freios demandam menos força para re-
alizar a mesma desaceleração. 

Quatro versões, três carrocerias

Além da nova versão Robust, a Nova 
Saveiro também está disponível nas 
versões Trendline (simples, estendida 
ou dupla), Highline (dupla) e Cross 
(estendida ou dupla). 

Já o sistema traseiro é formado por 
um eixo interdependente com braços 
longitudinais e molas “super pro-
gressivas”, que conferem excelente 
estabilidade e conforto em qualquer 
condição de uso. Na versão Cross, a 
suspensão traseira ainda conta com 
barra estabilizadora.
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Fiat Toro: uma mistura de picape e SUV
O Fiat Toro chega para mostrar ala versatilidade, um veículo  que une qualidades de SUV, de pica-
pe e de automóvel. Traz versões com motores flexível ou diesel, com câmbio automático de 6 ou 9 
marchas, ou ainda, manual de 6 marchas. Seus preços variam entre R$ 76.500,00 à R$ 101.900,00

Mercado

Desde que chegou ao mercado 
brasileiro a Toro tem agradado 
os consumidores, pois se trata 

de um veículo que consegue atender 
um cliente que busca ao mesmo tempo 
uma picape com pinta de SUV. Duran-
te o seu lançamento em Campinas -SP, 
rodamos com o Toro e seu conforto é 
impar, montado na plataforma do Re-
negade o carro internamente é quase 
que idêntico muito confortável por si-
nal. O Toro tem tudo pra ser um grande 
sucesso da Fiat.
Para uso urbano ou fora de estrada, 
com trações 4x2 ou 4x4. Um veículo 
que permite atender todos os gostos e 
necessidades de transporte, trabalho ou 
lazer. Maior que as picapes compactas 
e menor que as médias, com 4.915 mm 
de comprimento. Ágil no transito ur-
bano, e no tamanho ideal para encarar 
qualquer viagem.
O Fiat Toro é um verdadeiro Sport 
Utility Pick-up (SUP). Reúne o porte, 
a altura e a ergonomia de um SUV; a 
robustez de um fora de estrada com o 
conforto de um automóvel; e a prati-
cidade e espaço de uma picape cabi-
ne dupla de quatro portas, capacidade 
para acomodar até cinco pessoas com 
requinte e segurança e levando até 
uma tonelada.
O Fiat Toro traz uma carroceria forte, 
segura, durável e inteligente, apoia-
da sobre suspensão independente nas 
quatro rodas, feita para encarar qual-
quer obstáculo, sempre mantendo o 
conforto e o silêncio a bordo.
Além da novidade de se fazer um mo-
delo robusto e ao mesmo tempo con-
fortável, o Fiat Toro inova até com a 
sua tampa da caçamba bipartida, pa-
tenteada pela FCA. Ela tem duas por-
tas que se abrem lateralmente, com a 
possibilidade de abertura de somente 
uma delas. Leve e prática, a tampa fa-
cilita muito o acesso ao compartimen-
to de cargas ― a grande caçamba (820 
litros) pode ganhar opcionalmente 
ainda mais 405 litros com seu inédito 
e exclusivo extensor, aumentando o 
comprimento da caçamba e permitin-
do maior praticidade.
O grupo ótico superior tem um for-
mato ousado e muito atraente. Ele traz 
as luzes de posição (iluminadas por 
LEDs) e de indicador de direção. Ele 
também pode contar com a luz DRL 
(Daytime Running Lamp), com ilumi-
nação a LEDs de alta intensidade, que 
garantem segurança mesmo durante 
o dia. Já o segundo grupo ótico é res-
ponsável pelas funções de iluminação 
de profundidade. Ele oferece ótima 
visibilidade em distância e em curvas 

Por: Carlos Eduardo Silva

e fica integrado à grade principal, que 
traz barras tridimensionais.
Na lateral do Toro, a linha de cintura 
elevada enfatiza a sensação de prote-
ção e dinamismo. Por sua vez, as cai-
xas de roda alargadas e abrangentes re-
forçam a imagem de força do modelo.
Na traseira a  solução radical começou 
na tipologia da tampa. Dividida exata-
mente no centro, suas duas portas ofere-
cem uma versatilidade de uso ainda não 
experimentada por clientes do segmento 
de picapes. A abertura lateral das portas 
permite ao usuário muito mais conforto 
e praticidade para carga e descarga. 
Internamente, tudo foi planejado para 
oferecer requinte, conforto, excelente 
ergonomia e a sensação de qualidade 
de um carro de luxo. O Fiat Toro é um 
carro único, que tem a força de uma 
picape, mas apto a conviver no trânsito 
das grandes cidades. Isso se consegue 
com seu ambiente interno amplo, re-
quintado, envolvente e protetor. 
O painel do Fiat Toro apresenta dese-
nho moderno, que combina com as li-
nhas ousadas da carroceria, assim como 
o quadro de instrumentos em TFT 7” 
colorido, que permite grande integra-
ção com o motorista; o volante multi-
funcional com borboletas para as tro-
cas de marcha; e a Central Multimídia 
Uconnect Touch NAV 5”. Tudo com 
muita interatividade e personalização.

Dirigibilidade

 O Fiat Toro não é só confortável, bo-
nito e atraente, mas também muito 
gostoso de dirigir. Boa parte desta sen-
sação vem da suspensão totalmente in-
dependente na dianteira e traseira, uma 
solução inteligente e funcional entre as 

Na traseira com  tampa  dividida exatamente no centro, suas duas 
portas oferecem uma versatilidade de uso

Na lateral  a linha de cintura elevada enfatiza a sensação de proteção 
e dinamismo, as caixas de roda alargadas e abrangentes reforçam a 
imagem de força do modelo



Lançamento

0901 a 14 de abril de 2016Conectados para te ajudar comprar e vender!

Fiat Toro traz o melhor da segurança 
ativa, com excelente estabilidade, diri-
gibilidade e capacidade de frenagem. 
Exemplos disso são os controles de es-
tabilidade e de tração.
A segurança ao rodar também tem inú-
meros recursos, como o ESC (controle 
de estabilidade), o ASR, que monitora 
a tração, e o TTC, gerenciando a trans-
ferência de torque para as rodas.
O Fiat Toro já chega com muitas pos-
sibilidades de combinação de motor, 
câmbio e tração, pronto para o uso 
urbano e para o fora de estrada. Serão 
quatro versões – Freedom 1.8 16V 
Flex AT6, Freedom 2.0 16V Diesel 
(com câmbio manual de 6 marchas) 
4x2 e 4x4 e a top da gama, Volcano 
2.0 16V Diesel AT9 4x4. Mais a série 
especial de lançamento: Opening Edi-
tion 1.8 16V Flex AT6

O interior é bem de-
finido e proporciona 
muito conforto.
A Central Multimídia 
Uconnect Touch NAV 
5”, oferece muita inte-
ratividade e persona-
lização

Os motores são 1.8 Flex 16V  e 
2.0 Turbodiesel 16V

picapes. A dianteira traz o consagrado sis-
tema McPherson e a traseira é uma sofis-
ticada multilink. Os sistemas são fixados 
na carroceria por apoios de elementos 
elásticos especiais, que garantem total 
isolamento e silêncio para os ocupantes, 
mesmo em pisos esburacados.
O conjunto motor/câmbio  (1.8 Flex 16V 
com câmbio automático de 6 marchas e 
2.0 Turbodiesel 16V com câmbio manual 
de 6 marchas ou automático de 9 mar-
chas) também ganhou um sistema sofis-
ticado de fixação, inclusive com coxins 
hidráulicos, para isolar com eficiência o 
interior do Toro de ruídos e vibrações.
Muita segurança e tecnologia a bordo – O 
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Indian Scout vs. H-D Forty-Eight
Essas duas custom com motor V2 e transmissão final por correia dentada disputam a preferência 

do consumidor que procura uma moto com estilo acima de R$ 50.000

Diferença de postura: na Scout as pedaleiras estão a frente, na Harley são mais recuadas

Nos dois modelos não existe banco ou pedaleiras para o garupa

Se você tem mais de R$ 50.000 
disponíveis e quer uma moto 
com personalidade para des-

tacá-lo na multidão, pode escolher 
entre a Indian Scout ou a Harley-
-Davidson Forty-Eight. Ambas são 
construídas de acordo com a recei-
ta americana de fazer moto: estilo 
custom, motor V2 de grande capa-
cidade e transmissão final por cor-
reia dentada.
Com visual de moto customizada, 
a Forty-Eight tem preço sugerido 
de R$ 50.700. Já a Scout com li-
nhas mais “modernas” está avalia-
da em R$ 54.990 e é o modelo mais 
acessível da marca recém-chegada 
ao Brasil. As duas motos são des-
tinadas ao público jovem e, por um 
lado, “individualista”, pois elas não 
têm banco, nem pedaleiras ou alça 
de apoio para transportar garupa.

Estilos parecidos, propostas
diferentes

Os preços bem próximos e o esti-
lo custom dessas motos america-
nas (mas vale lembrar que ambas 
são montadas no Brasil) colocam 
a Scout e Forty-Eight em um 
comparativo que, a princípio, pa-
rece óbvio. Mas ao analisar cui-
dadosamente as características de 
cada modelo, notam-se propostas 
distintas.
A começar pelo visual. A Forty-Ei-
ght inspira-se nos veículos hot-rods 
e traz rodas e pneus largos, que 
conferem um visual robusto ao mo-
delo. Tem pintura escura, poucos 
cromados e um visual minimalista.
Já a Indian Scout segue a linha das 
custom “long and low”, ou seja, 

Comparativo

TEXTO: INFOMOTO
FOTOS: Mario Villaescusa

longa e baixa, porém com ângulos 
retos que lhe conferem um ar mo-
derno, jovial. A Scout ainda ostenta 
duas grandes saídas de escapamen-
to cromadas.
Os tanques de combustível de-
monstram essas propostas dife-
rentes. A Harley traz um peque-
no reservatório no estilo peanut 
(amendoim), que fez sucesso na 
década de 1950. Com capacidade 
para parcos 7,9 litros, oferece au-
tonomia de apenas 150 km, exage-
rando! Despojado, usa uma tampa 
cromada que é fácil de abrir, mas 
pouco segura, por ser apenas ros-
queada, sem nenhuma trava.
Já o tanque da Indian tem visual 
mais moderno com ângulos retos e 
maior capacidade: 12,5 litros, que 

resulta em uma autonomia de 250 
km. O bocal no estilo aeronáutico 
é basculante e mais prático na hora 
de abastecer.

Ergonomia

A Indian permite ao piloto esticar 
as pernas enquanto os braços al-
cançam o largo guidão com tran-
quilidade. As pedaleiras ficam lá na 
frente, o que dificulta a vida dos pi-
lotos mais baixos, mas oferece con-
forto na estrada. Seu painel é bem 
elegante, com velocímetro analógi-
co e boa visualização noturna. Há 
ainda um mostrador digital com 
hodômetro, conta-giros, indicador 
da temperatura do motor, relógio e 
até mesmo indicador de marchas.

Em ambas a capacidade de deitar nas 
curvas é limitada pelas pedaleiras que 

raspam com facilidade

NR AL
OJ

NR AL
OJ
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Os dois modelos usam rodas de 16 polegas. Na traseira, pneus 150/80
Bancos individuais em couro, na 
Scout (caramelo) é mais baixo, está 
a 635 mm do solo

Freios a disco, sistema ABS e 
pneus sem câmara presentes nos 
dois modelos

Motor com duplo comando de vál-
vulas e refrigeração líquida atesta a 
modernidade da Indian Scout

Pintura fosca e linhas retas no tan-
que com capacidade para 12,5 litros 
na Scout

A tampa de combustível com sis-
tema aeronáutico mostrou-se mais 
prática na Scout

Refrigeração a ar, acionamento do 
comando por varetas atestam a 
receita clássica da Harley-Davidson

Refrigeração a ar, acionamento do 
comando por varetas atestam a 
receita clássica da Harley-Davidson

Na Harley o fabricante optou por 
uma tampa espartana que é rosque-
ada ao tanque

Na Harley, a posição de pilotagem 
é mais agressiva e urbana. As peda-
leiras recuadas obrigam o piloto a 
manter as pernas dobradas e o tron-
co projetado a frente. O painel com 
fundo preto tem como destaque o 
velocímetro enquanto uma peque-
na tela display digital mostra várias 
informações como giros do motor, 
hodômetros, marcha engatada en-
tre outras. Para isso basta o piloto 
acionar um botão e mudar a tela.

Desempenho

Embora potência e altas veloci-
dades não seja o forte desses mo-
delos, seus motores oferecem de-
sempenho à altura da proposta de 
cada uma. A Harley usa o clássico 
propulsor Evolution de 1.200 cc 
que oferece excelente torque (8,97 
kgf.m a 3.500 rpm), mas infeliz-
mente o fabricante não declara a 
potência máxima – estimada em 
torno de 60 cv. Com refrigeração 
a ar e comando de válvulas por 
vareta apresenta a costumeira vi-
bração e o som característico que 
fez a fama da marca. O propulsor 
consegue manter velocidade de 
cruzeiro na casa dos 120 km/h en-
quanto o V2 praticamente “ronro-
na” a pouco mais de 3.300 giros 
em quinta (e última) marcha.
Já a Indian Scout tem um conjun-
to mais moderno. Seu V2 de 1.133 
cc usa duplo comando de válvulas 
e refrigeração líquida. Segundo 
o fabricante, a potência máxima 
é de 100 cv enquanto o torque (o 
fator mais importante nesse tipo 
de moto) é de 9,96 gkf.m a 5.900 
giros. Para manter os mesmos 120 
km/h o V2 está a 4.000 giros, mas 
seu câmbio possui seis marchas.

Comportamento dinâmico

Essas duas americanas são verda-
deiros pesos-pesados: mesmo com 
quadro e balança em alumínio a In-

dian pesa 248 kg (a seco), enquanto 
a Harley e todo aquele aço marca 
245 kg na balança. Ou seja, não são 
motos fáceis de manobrar e exigem 
certa experiência, mas com a força 
desses V2 todo esse peso desapare-
ce ao rodar. Os dois modelos usam 
sistemas de suspensão tradicionais: 
garfos telescópicos na dianteira, e 
duplo amortecimento na traseira.
O conjunto da Harley evoluiu bas-
tante no modelo 2016. A fábrica 
investiu em um novo sistema de 
cartucho das bengalas dianteiras e 
amortecedores com regulagem, um 
sistema mais progressivo e eficien-
te na traseira. O conjunto absorve 
melhor as imperfeições do piso do 
que os anteriores.
Na Indian, o sistema também conta 
com ajustes na pré-carga da mola 
traseira e se mostrou adequado 
a proposta da moto, mesmo com 
todo aquele peso.
Na cidade, a Forty-Eight, por ter 
um guidão mais estreito e entre-
-eixos mais curto, sente-se mais à 
vontade. A posição dos retroviso-
res, abaixo do guidão, também aju-
da a passar entre os carros.
Já a Scout que tem guidão mais 
largo e entre-eixos mais extenso 
fica mais a vontade na estrada e 
em avenidas largas. Ainda no que-
sito cidade, as pedaleiras projeta-
das à frente exigem um bom tra-
balho de pernas no anda e para dos 
congestionamentos. Além disso, é 
preciso se acostumar com o calor 
emanado pelo cilindro traseiro – o 
mesmo problema também aconte-
ce na Harley.
Os dois modelos são equipados 
com sistema de freios a disco nas 
duas rodas com o sistema ABS. 
Parrudas, trazem rodas em liga 
leve de 16 polegadas calçadas com 
pneus largos: 150/80 na dianteira e 
130/90 na dianteira. As generosas 
medidas conferem bastante estilo, 
mas comprometem a agilidade nas 
mudanças de direção.

Conclusão

Quem busca uma moto para uso 
exclusivo na cidade poderá ser 
bem feliz com a Forty-Eight. 
Cheia de estilo e com o status 
de ser uma “Harley-Davidson”, 
ela custa menos, é empolgante e 
mais fácil de pilotar no trânsito. 
Porém, se o objetivo for fazer 
longas viagens, esqueça: para se 
ter uma ideia não dá para ir de 
São Paulo a Campinas sem parar 
para abastecer o diminuto tanque.

Já a Indian Scout chega com aura 
de novidade, mas peca em alguns 
detalhes de acabamento, como 
nos comandos do punho, por 
exemplo. Uma falta ainda mais 
grave se levarmos em conta que 
a Scout custa quase 10% a mais. 
Por outro lado, seu motor é mais 
potente e vibra menos, além de o 
modelo oferecer conforto e auto-
nomia para ser usada também na 
estrada.



12 01 a 14 de abril de 2016 Conectados para te ajudar comprar e vender!

Concessionária Honda em SP terá 
museu permanente

Quase 12 mil motos foram
financiadas em fevereiro

Honda mostra café racer conceito 
em salão japonês

Licenciamento para placa de final 1

Nova loja Fox Head Brasil no
Shopping SerrAzul

Motos - Notas

Atenção proprietários de motos com 
placa de final 1. O licenciamento 
obrigatório do exercício 2016 deve 
ser feito até 30 de abril. O valor é de 
R$ 80,07. De acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) todos 
os veículos devem ser licenciados 
anualmente e o porte do Certificado 

de Registro e Licenciamento do Veí-
culo (CRLV) é obrigatório. Sem o li-
cenciamento, a moto será considera 
irregular. Lembrete: O licenciamen-
to em atraso é considerado infração 
gravíssima – multa de R$ 191,54 
sujeito a sete pontos no prontuário e 
ter o veículo apreendido.

Em fevereiro 104.293 veículos – 
entre autos leves, motos e pesa-
dos – foram financiados no estado 
de São Paulo. O levantamento é 
da Unidade de Financiamentos da 
Cetip, que opera o maior banco de 
dados privado de informações so-

bre financiamentos de veículos do 
país, o Sistema Nacional de Grava-
mes (SNG). As motos totalizaram 
apenas 11.911 unidades negocia-
das a crédito, baixa de 10,6% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado.

O Shopping SerrAzul, tradicional 
reduto de motociclistas em Itupe-
va, interior de São Paulo, ganhou 
uma loja oficial da Fox Head. 
Estão à venda toda linha de equi-
pamentos para a prática do moto-
cross e bike, com destaque para 
as roupas e acessórios casuais 
que fazem sucesso entre os prati-
cantes e admiradores do esporte. 
A inauguração contou com show 
de manobras radicais dos irmãos 

Bergamini e do parceiro Pedro 
Nougalli ao som do rock’n roll da 
banda Ellen Rock. Confira os pro-
dutos da marca na loja virtual no 
site http://www.foxhead.com.br.
Serviço:
Fox Head Brasil – Shopping Ser-
razul - Rod. dos Bandeirantes 
(SP-348), Km 72, Itupeva, SP
Horários de funcionamento: terça 
a domingo das 9h às 21h
Telefone: (11) 4230-1748

Em uma iniciativa inovado-
ra, a concessionária Honda 
Dream Moto Remaza, que 
fica na zona sul de São Pau-
lo, resolveu reunir em um só 
endereço ícones do passado 
com novos modelos, alguns 
recém-chegados ao País, 
como o scooter SH 300i. A 
revenda oferece ao público 
quatro espaços: um especí-
fico para o Conceito Dream para 
as motocicletas de alta cilindrada; 
outro para os modelos menores da 
linha; uma área dedicada aos pro-
dutos off-road, além do museu Col-
lection Hall. Numa área de 1.880 
m², o há uma exposição exclusi-
va e permanente dos principais 
modelos que contribuíram para a 
história da Honda no Brasil e no 
mundo. Todos os meses estarão ex-
postos entre 20 e 25 motocicletas. 
O acervo foi restaurado seguindo 
todos os padrões de originalidade. 
Nesta viagem no tempo estão mo-
delos clássicos como a CB 750 K0 

2º Encontro de Motociclistas 
Paineiras

De 1 a 3 de abril
Local: Parque de Exposição – 
Paineiras (MG)
Contato: (37) 8818-1028
Organização: Guardiões do Lago 
Moto Clube

13° Aniversário Tc Desprezados
Dia 2 de abril

Local: Estrada Keita Harada - 
Vila Ipelandia - Suzano (SP)

Contato: (11) 97517-4477
Organização: Tc Desprezados

7° Aniversário do Moto Clube 
Motocristo

De 2 a 3 de abril
Local: Chácara do Dimas (300m 
do trevo principal) Rodovia SP 
255-Km 309 (800 mts) - Vila 
San Giácomo – Taquarituba (SP)
Contato: (14) 99786-9041
Organização: Moto Clube Moto-
cristo

A Honda mostrou um conceito 
novo no Salão de Motocicletas de 
Osaka, realizado na cidade japone-
sa em meados de março. Batizada 
de “Concept CB Type II’’, a novi-
dade mundial é uma versão café 
racer da atual CB 1100, à venda 
na Europa. O protótipo traz prati-
camente a mesma base mecânica 
da CB 1100, com motor de quatro 
cilindros e refrigeração a ar. Seu 
tanque foi reestilizado, o farol de 
LED e recebeu visual ainda mais 

retrô. No caso da CB Type II, as ro-
das raiadas foram substituídas por 
rodas de alumínio de 17 polegadas. 
Na dianteira, garfos convencionais, 
porém com uma pintura dourada, 
e freios radiais Brembo. Além de 
amortecedores traseiros Öhlins 
com reservatório a gás em separa-
do. O visual também foi alterado, 
com um banco solo e uma cober-
tura da rabeta no melhor estilo café 
racer, assim como os retrovisores 
fixados na ponta do guidão.

AGENDA (Encontros de Motociclistas)

(1969), Monkey (1969), CG 1976, 
CG 125 (Comemorativa 35 anos), 
Turuna 125 (1979), CB 50, CB 
125, CB 350, ML 125, XL 250R 
(1982); além de modelos de com-
petição das Fórmulas 400 e Fórmu-
la Honda (1979).
Serviço:
Honda Dream Moto Remaza – 
Collection Hall
Av. Ibirapuera, 2.948 – Moema – 
São Paulo (SP)
Av. Bem-te-vi, 371– Moema – São 
Paulo (SP)
Fone: (11) 5533-1877
www1.motoremaza.com.br



LEXUS NX 200t F Sport

R$ 245.400,00
À VISTA

Sua SW4 e RAV valem 
Tabela FIPE na troca.

SINTA O PR A ZER DE DIRIGIR UM LEXUS. A OSAK A ESTÁ PAGANDO PREÇO  

DE TABEL A FIPE EM SUA R AV OU SW4 NA TROCA P OR UMA NX 200T F SP ORT.  

UMA PROP OSTA IMPERDÍVEL E EXCLUSIVA PAR A VOCÊ. 

NX 200t F-Sport, 15/15, com preço sugerido pela montadora de R$ 245.400,00 
à vista (sem pintura metálica ou perolizada). Valores aplicáveis apenas ao 

estado de Minas Gerais. Crédito sujeito a análise e aprovação. Os veículos da marca Lexus, comercializados no Brasil pela rede autorizada Lexus a partir de junho de 2012, possuem quatro anos de 
garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, quatro anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Excluem-se da cobertura de garantia os 
itens de desgaste natural e de garantia diferenciada. As revisões periódicas especificadas no manual do proprietário deverão ser efetuadas na rede autorizada Lexus para que a garantia seja válida. 
Consulte o livrete de garantia, o manual do proprietário ou o site www.lexus.com.br para obter mais informações. Imagens ilustrativas. Promoção válida até 9/4/2016 ou até o fim do estoque: 1 (um) 
NX 200t F-Sport. Avaliação do veículo usado pela Tabela FIPE (100% do valor da tabela) somente na compra de um veículo NX 200t F-Sport 0km,  pelo preço público sugerido da Toyota, sendo 
que os veículos usados na troca  (exceto táxi, veículos comerciais ou modificados) devem ter as seguintes condições: RAV4 OU SW4 a partir do ano de fabricação 2013 até 2015 com no máximo 
12.000 km rodados por ano (considerando-se a média da quilometragem atual do veículo usado), com todas as revisões feitas em concessionária, sujeito a avaliação física e aprovado por empresa 
homologada de vistoria contratada pela concessionária. Todos os componentes internos do veículo serão verificados, sendo: banco, painéis de instrumentos, interruptores, revestimento das portas 
etc. Rasgos, cortes, danos, furos ou queimaduras nos bancos, tapetes, forro ou painel de instrumentos não serão aceitos exceto se houver condições de serem reparados e se o cliente concordar 
que os reparos sejam cobrados pelo concessionário. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas originais, sem avarias (externas ou mecânicas, tais como ruídos no motor, problemas 
no câmbio, escapamento, etc.) e pintura original de fábrica. Os comandos do veículo deverão estar em pleno funcionamento, sem qualquer dano ou avaria. Pneus e rodas: todos os pneus devem 
ser da mesma marca, além de estarem em boas condições. 

www.osakaveiculos.com.br

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR.

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

www.lexus.com.br

S Ó  N A  O S A K A  S E U  TOYOTA  VA L E  TA B E L A 
F I P E  N A  T R O C A  P E L A  N X  F  S P O RT. 

BH 2129-3000
AV. CARANDAÍ, 874 – FUNCIONÁRIOS

PAMPULHA 3888-0000
AV. PROF. MAGALHÃES PENIDO, 1.011
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Kia Brisa amplia estrutura de vendas e 
pós vendas em Belo Horizonte

Localizada na Avenida Barão Homem de Melo, a nova concessionária tem mais
de 5.500m² de área útil e é considerada a maior concessionária da KIA no Brasil

Inauguração

A Kia Brisa inaugurou no últi-
mo dia 14 de março, sua mais 
nova sede na capital mineira. 

Localizada na Av. Barão Homem de 
Melo, 3030, no bairro Estoril, a nova 
sede conta com uma infraestrutura de 
5.500m², com amplo showroom de 
vendas para veículos novos e semi-
novos, e maior e mais bem equipado 
Centro de Serviços KIA do Brasil. 
Projetada de acordo com os novos 
padrões mundiais de arquitetura da 
KIA MOTORS, a concessionária foi 
construída levando-se em conta os 
mínimos detalhes para oferecer um 
atendimento ainda mais premium 
aos clientes KIA. Todas as áreas são 
climatizadas proporcionando confor-
to e uma experiência positiva desde o 
momento de compra até manutenção 
do veículo.
O Centro de Serviços da KIA BRI-
SA BARÃO, foi projetado para o ser 
o maior e mais moderno da KIA no 
país. São dois andares com oficina 
completa, amplo estoque de peças e 
lava-jato, aumentando em torno de 
40% na capacidade de atendimentos 
aos clientes da marca para realização 
de serviços. “O pós-vendas sempre 
foi nosso principal foco de melho-
ria. A KIA nos fornece produtos da 
mais alta qualidade e tecnologia e, 
claro, precisamos ter serviços a altu-
ra para oferecer ao nosso cliente que 
tem um alto nível de exigência. Em 
2012 abrimos um grande e moder-
no Centro de Serviços KIA na Raja 
Gabáglia - que continua e continuará 
em pleno funcionamento – e agora, 
estamos inaugurando o Centro de 
Serviços Barão que é uma demons-
tração clara do nosso compromisso 
com o cliente e com a marca mes-
mo em um momento tão complexo”, 
afirma Cristiano Correa, diretor da 
KIA BRISA. 
O centro de serviços da Barão ainda 
está em fase de finalização das obras 

Da Redação

e deve iniciar suas atividades no iní-
cio do mês de maio. Já o showroom 
de vendas de novos e seminovos já 
está em plena atividade desde o dia 
14 de março. 

Esse é só o começo das novidades da 
KIA BRISA para 2016 que se prepa-
ra para em breve receber os novos 
lançamentos da marca no BRASIL. 
“A confiança na marca e nos produ-

tos comercializados e o excelente re-
lacionamento cultivado com nossos 
clientes ao longo dos últimos anos 
nos incentivam a fazer de 2016 um 
ano ainda mais incrível com a KIA 
MOTORS”, conclui Marcelo Cor-
rea, diretor comercial e de marketing 
da concessionária.

Sobre a KIA BRISA

Primeira concessionária KIA MO-
TORS de Belo Horizonte, a KIA 
BRISA já acumula mais de 20 anos 
de experiência comercializando ve-
ículos KIA e prestando serviços de 
assistência em pós-vendas em Minas 
Gerais. Em 2008, a empresa passou a 
fazer parte do Grupo AutoRede, ad-
ministrado pelos empresários Cris-
tiano Corrêa, Marcelo Corrêa e Ruy 
Carlos Barbosa, e que engloba ainda 
outras empresas como a concessio-
nária AutoRede Renault Divinópolis, 
a AutoRede Locadora de Veículos e a 
Rede Alpha Comunicação.
Com uma equipe experiente e qua-
lificada, a KIA BRISA foi eleita por 
três anos consecutivos como a melhor 
concessionária da rede KIA pela Re-
vista Carro. A pesquisa é a maior des-
te segmento no país e aponta as me-
lhores concessionárias de cada marca 
aos consumidores brasileiros. O prê-
mio é de extrema importância e avali-
za o tipo de trabalho que a concessio-
nária presta ao consumidor mineiro, 
provando que o alto investimento em 
serviços e atendimento foi traduzido 
em qualidade e confiabilidade. 

Amplo show roon para melhor exposição dos modelos Kia
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seuhonda.com.br

OPORTUNIDADE
PARA VOCÊ SAIR DE CIVIC ZERO KM! 

REAIS NA AVALIAÇÃO DO SEU USADO!

EMPLACAMENTO
E IPVA GRÁTIS PARA PRONTA ENTREGA

HONDA HR-V

CONHEÇA O NOVO
HONDA CR-V

Siga a Saitama nas Redes Sociais: /saitamahonda @saitama_honda @saitamahonda

31 2534-9090

Gran Japan Poços de Caldas
Av. Mansur Frayha, 4.500

Jardim Elizabete 
Poços de Caldas/MG

Gran Japan São João da Boa Vista
Av. Treze de Maio, 729

Jardim Canadá 
São João da Boa Vista/SP

Saitama Contagem
Av. Babita Camargos, 1.405

Cidade Industrial . Contagem/MG

Saitama Governador Valadares
Avenida JK, 1.243, São Paulo

Governador Valadares/MG

Saitama Ipatinga
Av. Cláudio Moura, 707

Novo Cruzeiro . Ipatinga/MG

Promoção válida entre os dias 19/02 e 04/04/16 na concessionária Honda Saitama e Gran Japan. O bônus de R$ 2.000,00 (dois mil reais) será concedido somente na compra de um Honda Civic zero quilômetro e será somado ao valor da avaliação 
do veículo usado, dado como parte do pagamento. A avaliação do veículo usado (em bom estado, de qualquer marca ou modelo), será feita pelo concessionário Honda. Consulte as demais condições em um concessionário Honda.
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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.

FIAT

CHEVROLET

CITROËN

ALFA ROMEO
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Para anunciar no jornal ligue: (31) 3047-1088

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

Vale porque é só este mês. Vale porque é Volkswagen.

Taxa 0,99% para o Fox Comfortline 1.6 2016 e para Gol Special 1.0 2016, com 60% de entrada e saldo em 18 meses. Consulte condições na concessionária. Imagens meramente ilustrativas.

volkswagen#vale

Gol Special 1.0 2016

R$35.990
Por

Ar • Direção • Vidro e travas elétricos

R$46.990
Por

60% 18x
Entrada de Saldo em

TAXA 0,99%
60% 18x
Entrada de Saldo em

TAXA 0,99%

1.6 • Kit Urban

Fox Comfortline

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

Av. Barão Homem de Melo, 3.535 • (31) 3319 9000 www.recreionet.com.br
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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.

FORD
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www.taimotors.com.br
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* Valor de R$ 39.990,00 válido para o modelo HB20 Hatch 1.0 Comfort, 2016/2016, cód. D036. Banco em couro e emplacamento grátis válidos para o modelo HB20X 2015/2016. Consulte condições na concessionária. Imagens meramente ilustrativas.

AV. SILVA LOBO, 912 - NOVA SUÍÇA  TEL.: 3219.2200

OFERTAS EXCLUSIVAS TAI MOTORS 

APROVEITE E
VENHA CONHECER O

,00
POR
APENAS 39.990R$

COMPLETO

16/16

GRÁTIS
BANCO EM COURO
EMPLACAMENTO+

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3047-1088

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
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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.

RENAULT

TOYOTA

HYUNDAI

MERCEDES-BENZKIA

MITSUBISHI NISSAN

PEUGEOT
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O PONTO NOBRE DO SEU MITSUBISHI EM BH.

O verdadeiro espírito de aventura está perto de você em um endereço superprivilegiado. 
Venha conhecer a Mit Car Lourdes e aproveite para fazer um test drive na linha 2016. 
Confira as condições exclusivas que preparamos para você sair de Mitsubishi 0 km.

Rua Curitiba, 1.665 | Lourdes | (31) 3290-8300 | Belo Horizonte | MG | www.mitcar.com.br

/mitcarminas

Pedestre, use sua faixa.

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3047-1088

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

VOLKSWAGEN



Classificados webSeminovos 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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DAFRA HONDA



SEMINOVOS 
IMPERDÍVEIS  CRISTIANO MACHADOPAMPULHA CONTAGEM

SEMINOVOS 
IMPERDÍVEIS  IMPERDÍVEIS  CRISTIANO MACHADOPAMPULHA CONTAGEM

Ofertas válidas enquanto durar o estoque. Vencimento da primeira parcela para 60 dias à contar após o pagamento do contrato e com taxas de juros. Consulte condições de entrada, taxas de juros e pagamentos com um dos consultores em uma das concessionárias Grande Minas. 
Reservamo-nos o direito de possíveis erros gráfi cos. Fotos meramente ilustrativas.

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

MODELO MODELOANO ANOPREÇO PREÇOOPCIONAIS OPCIONAIS
CIVIC LXL COMPLETO 43.990,11/11 AGILE LTZ COMPLETO 26.990,10/11
CELTA LT DH/VE/TE 21.990,11/12 CELTA LT DH/TRIO 23.990,11/12
CLASSIC LS COMPLETO 22.990,10/11 NEW FIESTA SEDAN COMPLETO/AUT. 44.990,13/14
CLASSIC LS VE/TE 18.990,11/11 FLUENCE DYNAMIQUE COMPLETO 59.990,14/15
COBALT LTZ COMPLETO 40.900,13/14 FOX 1.6 COMPLETO/AUT. 30.990,10/11
FIT LX COMPLETO 31.990,10/11 FOX PRIME 1.6 GII COMPLETO 31.990,12/13
FLUENCE DYN. AUTOMÁTICO COMPLETO 48.990,14/14 MONTANA SPORT COMPLETA 33.990,12/13
FLUENCE PRI COMPLETO 45.990,12/13 PALIO ATTRACTIVE TRIO 25.990,12/12

IDEA ATTRACTIVE 1.4 COMPLETO 38.900,14/15 SAVEIRO CE COMPLETO 47.990,14/15

FOCUS HB 1.6 COMPLETO 36.990,13/13 PRISMA LTZ COMPLETO 43.990,13/14

KA SD 1.5 COMPLETO 35.990,14/15 GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4 COMPLETO 36.990,13/13

FORD KA HB COMPLETO 34.990,15/15 PUNTO ELX 1.4 COMPLETO 27.990,10/10

NOVO FOCUS HB 1.6 COMPLETO 53.900,14/15 SPIN LT COMPLETO 49.990,14/15

GOL 1.6 28.990,12/13 PUNTO ESSENCE 1.6 53.990,15/16
GOL 1.6 33.990,14/15 S-10 LT CD FLEX 63.990,12/13

CRISTIANO MACHADO
Av.  Cristiano Machado, 1080 A

3507-6100
PAMPULHA

Av.  Antônio Carlos, 6250

3507-6700

COMPLETO COMPLETO/TETO
COMPLETO COMPLETO

Cristiano Machado Pampulha

O MAIOR ESTOQUE
DE MULTMARCAS

DE MINAS.

CELTA LT  13/14
• COMPLETO

À VISTA
24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,

À VISTA
24.890,

À VISTA
24.890,

À VISTA
24.890,

À VISTA
24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,24.890,POR

DE 27.990,

ECOSPORT TITANIUM TOP  
13/13
• COMPLETO/AUTOMÁTICO

À VISTA
52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,

À VISTA
52.990,

À VISTA
52.990,

À VISTA
52.990,

À VISTA
52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,52.990,POR

DE 55.990,

GOL G5 1.6  11/12
• COMPLETO

À VISTA
22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,POR

DE 25.990,

SAVEIRO CD  14/15
• COMPLETO

À VISTAÀ VISTA
47.990,47.990,47.990,

À VISTA
47.990,

À VISTA
47.990,

À VISTA
47.990,

À VISTA
47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,47.990,

À VISTA
47.990,

À VISTA
47.990,

À VISTA
47.990,

À VISTA
47.990,47.990,47.990,POR

DE 49.990,

CORSA HB  11/11
• DH/VE/TE

À VISTA
22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,POR

DE 25.990,

FIT LX  11/11
• COMPLETO

À VISTA
35.990,35.990,35.990,

À VISTA
35.990,

À VISTA
35.990,

À VISTA
35.990,

À VISTA
35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,35.990,POR

DE 37.990,

SAVEIRO STARLINE  14/15
• COMPLETO

14/1514/15

À VISTA
30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,

À VISTA
30.890,

À VISTA
30.890,

À VISTA
30.890,

À VISTA
30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,30.890,POR

DE 33.990,

UNO VIVACE  14/15
• COMPLETO

À VISTA
28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,

À VISTA
28.990,

À VISTA
28.990,

À VISTA
28.990,

À VISTA
28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,28.990,POR

DE 29.990,

VENDA SEU CARRO PARA
A GRANDE MINAS QUITADO 
OU COM FINANCIAMENTO
EM ANDAMENTO E
RECEBA NA HORA.

MODELO ANO PREÇOOPCIONAIS

NEW FIESTA SEDAN 1.6 ATT. AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG 49.990,13/14

GRAND SIENA ATTRAC. 1.4 AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 40.990,15/16
NEW FIESTA HATCH 1.6 AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 44.990,15/15

PRISMA MAXX 1.4 AR/DH/VE/TE 22.990,10/10
COBALT 1.8 LTZ AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 46.990,14/15
FIESTA SEDAN FLEX AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 29.990,13/14
KA SE 1.0 HA AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 35.990,15/15
FIESTA 1.6 FLEX AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 30.990,14/14
KA SE 1.0 HA AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 35.990,14/15
CRUZE HATCH 1.8 LT SPORT6 AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 49.990,12/12
STRADA ADVENTURE 1.8 CD AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 39.990,11/12

UNO VIVACE 1.0 4P AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 26.990,13/14
STEPWAY 1.6 8V AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 39.990,14/14
GOL TRENDLINE 1.0 4P AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 29.990,14/15
ONIX LTZ AT1.4 AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS 45.990,14/15

CONTAGEM
Av.  Gen. David Sarno� , 1962

3507-7300
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PUI-4761OPR-1814ORB-6828

PUU-0760HJJ-7060 • cor pretoHLN-7669

AVP-2087PVC-3395 • cor branca
EUC-4932

HOA-6318PVC-5941 • cor cinzaPUM-1026

ABS/DVD/TV DIGITAL

OPR-1814

A GRANDE MINAS QUITADO 

• AR/DH/VE/TE/2 AIR BAG/ABS
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VOCÊ FELIZ NA OSAKA
SATISFAÇÃO TOTAL COM 

SEU TOYOTA 0KM!

O MELHOR 
PÓS-VENDA

CLIENTES MAIS
SATISFEITOS

DO BRASIL
MELHOR CUSTO DE 

MANUTENÇÃO
MELHOR VALOR 

DE REVENDA

Fonte: Kelley Blue Book Fonte: Quatro Rodas Fonte: J. D. Power

LEXUS É NA OSAKA.

HILUX FLEX SR 4X2 AT, 15/15, à vista R$ 99.900,00. Preço inclui valor de pintura metálica. Para outras opções e valores de financiamento, consulte a concessionária Toyota. Estoque: 2 unidades. 
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. Consulte condições para as demais versões. Ofertas válidas para veículos faturados no período de 1º a 30/4/2016 ou enquanto 
durarem os estoques.

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

www.osakaveiculos.com.br

HILUX FLEX SR

R$ 99.900,00À VISTA

4X2 AUTOMÁTICA 15/15

ÚLTIMAS 
UNIDADES

Pampulha 3888-0000
Av. Prof. Magalhães Penido, 1.011

BH 2129-3000
Av. Carandaí, 874 – Funcionários


