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Onix Joy chega com o menor
consumo da categoria
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Prisma Joy estreia como o modelo
mais econômico da categoria

Toyota lança linha 2017 do
Etios Platinum

A Chevrolet lança a versão 1.0 da linha 2017 do Prisma. Batizada de Joy, ela chega para ser aconfiguração
de entrada do sedã da Chevrolet no país.

Versão top de linha tem design exclusivo,
com destaque para os novos para-choques e
grade frontal.
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Notas
Novo Sportage faz Kia Motors ter melhor desempenho do ano
O mais recente lançamento,
o Sportage – com 602 unidades licenciadas – foi responsável por 47,1% dos veículos
emplacados pela Kia Motors
do Brasil em julho último, o
melhor mês em desempenho
comercial no ano, com total
de 1.276 veículos vendidos,
um aumento de 58,1% sobre
o mês de junho último.
“O novo Sportage superou
todas as nossas expectati-

vas. Os dois primeiros lotes
do veículo que chegaram,
respectivamente de 605 e
400 unidades, no início da
segunda quinzena de junho
e na primeira semana de julho, encontram-se na rede de
concessionárias – 224 unidades – ou já com os proprietários – outras 781 unidades”,
anuncia José Luiz Gandini,
presidente da Kia Motors do
Brasil.

Citroën C-Elysée WTCC permanece
invicto na Argentina!

Após o treino classificatório, a equipe Citroën Total decidiu substituir
o motor do carro de José María
López, que sofria de um problema
que ameaçava sua durabilidade. De
acordo com as regras, o piloto argentino foi relegado ao final do grid
para a corrida de abertura.
Pechito largou na prova matutina do
18º lugar do grid (em vez do décimo posto originalmente assegurado

para ele), enquanto Yvan Muller alinhou em sétimo.
Quando as luzes se apagaram, Tom
Chilton tirou vantagem de seu lugar
na primeira fila para se assegurar a
ser o primeiro na curva inicial com
seu Citroën C-Elysée WTCC da
equipe SLR. O britânico foi seguido
por Filippi, Rob Huff e Yvan Muller,
que batalhava por um lugar no pódio após uma largada perfeita.

Ford mostra prévia do novo Fiesta RS de 385 cv
para o Mundial de Rali de 2017

A Ford divulgou as primeiras imagens do novo Fiesta RS 2017 que
está sendo especialmente desenvolvido para a próxima temporada do
Campeonato Mundial de Rali (WRC). A nova geração do modelo,
focada inteiramente no mundial, tem muitas inovações, incluindo um
motor EcoBoost de 385 cv, nova carroceria e aprimoramentos nos
sistemas de transmissão e tração, tornando-se um dos modelos mais
rápidos e estáveis da história do Fiesta RS.

Audi mantém a liderança no segmento
premium no primeiro semestre

A Audi do Brasil encerra o primeiro semestre de 2016 como
a marca mais vendida do segmento premium no Brasil. No
acumulado do ano, foram 6.034
unidades emplacadas. O modelo A3 Sedan foi o mais vendido no mercado de automóveis
de luxo no primeiro semestre
de 2016, com 2.068 emplacamentos, seguido pelo Q3, com
1.758 carros comercializados.
Os investimentos anunciados
pela marca no país estão mantidos e sendo destinados às
frentes de negócio da montado-

ra. Além disso, o cronograma
de lançamentos também segue
como planejado para o ano. Até
agora, a Audi já trouxe ao mercado sete novos modelos: A1
Sportback, Q7, TT Roadster,
RS3 Sportback, TTS Coupé, o
novo A4 e Q3 nacional. Até o
final de 2016, serão apresentados diversos carros, como a
versão topo de linha do novo
Audi A4 com 252cv, A4 Avant,
RS 7 performance e o S4. Também desembarcará no país o
novo R8, um superesportivo
top de linha da marca.

Marcopolo comemora 67 anos e
homenageia colaboradores
Em meio aos grandes desafios que
o País enfrenta, a Marcopolo celebra mais um ano de atividade,
o seu 67º aniversário. Neste
momento delicado para todos os cidadãos brasileiros, a empresa investe na
criatividade, comprometimento e dedicação para,
junto com as suas tradicionais virtudes de foco
nas pessoas, velocidade
de resposta e flexibilidade,
continuar sua trajetória de
superação.
Uma das ações tradicionais em
comemoração ao aniversário da
empresa é o Dia do Colaborador
Marcopolo, que este ano foi celebrado em 5 de agosto. A data é um
reconhecimento a todos os profissionais de diferentes funções que

fazem parte do quadro da empresa
e conta com refeição especial, música e um presente para os colaboradores Marcopolo.
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Notas
Parceria da Mercedes-Benz com a AACD
coloca veículo Sprinter nas ruas de SP

A partir deste mês, a Mercedes-Benz do Brasil inicia uma parceria com a
Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD. A Empresa está
fornecendo, por quatro meses, uma van Sprinter 415 (15+1) para o transporte da equipe de filmagem do programa AACD Teleton que rodará na
cidade de São Paulo em busca de histórias para o programa.
Os pacientes que receberam tratamento da instituição, que é voltada para
reabilitação física de pessoas com deficiência, irão dividir, com o público
do programa, de que forma o trabalho desenvolvido pela AACD colabora
para a melhoria da qualidade de vida.

Chery: Novo Celer chega com descontos
imperdíveis em agosto

A Chery Brasil informa o lançamento de sua nova campanha, que
oferece descontos de até R$ 6 mil
nos modelos Celer Hatch e Sedan. A
nova campanha é baseada em uma
ação da matriz, que recentemente
lançou o selo “Trust Share”, quando a montadora atingiu a marca de 5
milhões de veículos produzidos.

O selo traz ao consumidor brasileiro
este bônus, para que novos clientes
também possam viver a experiência
de ter um Chery, assim como 5 milhões de clientes em todo mundo.
A promoção, que teve início em
01/08, segue até 31/08 e é válida em
toda rede Chery. Para mais detalhes,
acesse o site cherybrasil.com.br .

Ford Ranger avança nas picapes médias e fica entre as duas mais vendidas no segmento diesel
A Ford vem conquistando mercado com
a Ranger, principalmente no segmento
Diesel, que concentra a maior parte das
vendas de picapes médias. Suas duas
versões com motor 3.2 e o avançado 2.2
atingiram um volume 70% maior nos
últimos dois meses comparado à média
de 2015.
No total, a Ranger emplacou 1.569 unidades Diesel, ficando entre as duas mais
vendidas do Brasil com essa motoriza-
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documentação é por conta e risco do comprador
e do vendedor. As peças de publicidade
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a veracidade dos artigos assinados são de
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O Jornal WebSeminovos, pede total atenção
para o comprador na hora de fechar negócio,
sempre as vistas de testemunhas e lugares
seguros e de preferência com pagamento via
transferência bancária, obviamente depois de
checar todas as informações de quem está
vendendo o carro. Aqui no WebSeminovos
trabalhamos com toda a atenção para te
ajudar fazer uma ótima compra e ótima
venda!

Siga-nos!
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Onix Joy chega como referência em
eficiência energética entre os compactos 1.0
Nova versão de entrada do hatch da Chevrolet se diferencia pelo motor 1.0 ECO de nova
geração, pela transmissão de seis marchas, pela direção elétrica e pelo sistema OnStar
de série, conjunto inédito no segmento
Por: Carlos Eduardo Silva

A

linha 2017 do Onix tem
mais uma novidade: o
Joy, que estreia para ser
o modelo de entrada da marca
Chevrolet no país. Ainda assim,
o hatch traz mudanças mecânicas
e inovações tecnológicas implementadas nas versões mais sofisticadas do carro.
Entres elas está a direção elétrica
progressiva e a suspensão recalibrada. O conjunto permitiu melhorar a dirigibilidade e o conforto a bordo, tanto em perímetro
urbano como no rodoviário.
O Onix Joy também se destaca em desempenho e eficiência
energética. É o hatch compacto
1.0 aspirado mais econômico do
mercado, de acordo com dados
do Inmetro e do Conpet.
Outra novidade é o exclusivo sistema OnStar da Chevrolet. Para o

Por fora o design permanece sem alterações

Onix Joy estão disponíveis serviços como o de recuperação veicular em caso de roubou ou furto,
além do diagnóstico de itens do
veículo por meio de um aplicativo específico para smartphones recursos inéditos em carros dessa
categoria.
O modelo ganha ainda mudanças
na ampla cabine. O acabamento
do painel em dois tons (preto e
cinza) dão um toque de requinte e
amplitude ao ambiente, enquanto
o novo quadro de instrumentos
digital reforça a personalidade
jovial da versão.
Os apoios de braço e puxadores
das portas estão mais ergonômicos e integrados ao conceito
“dual cockpit” característico dos
veículos Chevrolet. Os bancos
trazem novo revestimento, e o
volante traz detalhes preto fosco.
Junto com o Onix Joy, a empresa
desenvolveu uma série de acessórios originais, como o multimídia com sistema de projeção
para smartphone e rodas de liga
leve aro 14 com design exclusivo. São diversos itens para que
o consumidor possa customizar o
veículo da forma que preferir.
O usuário do Onix Joy ainda
pode acessar o aplicativo e a
página web do OnStar para, por
exemplo, acionar os alertas de
movimento, de valet e de velocidade e as funções localize-me

Conectados para te ajudar comprar e vender!

e siga-me.
No caso do hatch de entrada, a
Chevrolet oferecerá o OnStar em
cortesia por um ano.
Bem equipado de série, mas
pensado para ser customizado
O Onix Joy estreia com mudanças no habitáculo. Os painéis e
as portas agora são pretos com
acabamento em cinza, ampliando
a sensação de espaço e conforto.
Os puxadores e apoios de braço
foram completamente redesenhados para ficar mais ergonômicos,
assim como o console central,
que passa a abrigar os comandos
dos vidros elétricos.
O quadro de instrumentos em
LED que mescla mostradores
analógicos e digitais tem novidades: a iluminação nos tons branco e laranja, o alerta de baixa
pressão dos pneus e o indicador
de mudança de marcha.
O volante esportivo de três raios
traz detalhes preto fosco, enquanto os revestimentos dos bancos envolventes ganham nova
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padronagem.
Externamente, o Onix Joy pode
ser adquirido nos acabamentos Branco Summit, Prata Switchblade, Cinza Graphite, Preto
Ouro Negro e Vermelho Pull Me
Over, exclusiva do Joy. Já o Vermelho Chilli marca o lançamento
da versão e será limitado a 500
unidades. O modelo chega às
concessionárias Chevrolet a partir de agosto. A garantia do produto é de três anos, como o Novo
Onix e o Onix Activ.

O caso do hatch de entrada, a Chevrolet oferecerá o OnStar em cortesia por um ano

O motor Chevrolet de nova geração,é o 1.0 SPE/4 ECO. Ele diferencia-se
pelos pistões, bielas e anéis redesenhados e mais leves

O acabamento do painel em dois tons (preto e cinza) dão um toque de requinte e amplitude ao ambiente

A transmissão manual, agora com
seis marchas

Os bancos trazem novo revestimento, e o volante traz detalhes preto
fosco
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Prisma Joy estreia como o modelo mais
econômico da Chevrolet no mercado
Versão de entrada do sedã da Chevrolet traz motor 1.0 ECO de nova geração, transmissão
de seis marchas, direção elétrica e sistema OnStar de série
Por: Carlos Eduardo Silva

A

Chevrolet lança a versão 1.0
da linha 2017 do Prisma.
Batizada de Joy, ela chega
para ser a configuração de entrada
do sedã da Chevrolet no país. Mesmo assim, adota mudanças mecânicas e inovações tecnológicas
implementadas nas versões mais
sofisticadas do modelo.
Entres elas está a direção elétrica
progressiva e a suspensão recalibrada. O conjunto ajudou a melhorar a dirigibilidade e o conforto a
bordo, tanto em perímetro urbano
como no rodoviário.
O Prisma Joy também se destaca em
desempenho e eficiência energética.
É o Chevrolet mais econômico do
mercado, de acordo com dados do
Inmetro e do Conpet.
Outra novidade é o exclusivo sistema
OnStar da Chevrolet. Para o Prisma
Joy estão disponíveis serviços como
o de recuperação veicular em caso de
roubou ou furto, além do diagnóstico de itens do veículo por meio de
um aplicativo específico para smartphones - recursos inéditos em carros
dessa categoria.
O modelo ganha ainda mudanças na
ampla cabine. O acabamento do painel em dois tons (preto e cinza) dão
um toque de requinte e amplitude ao
ambiente, enquanto o novo quadro
de instrumentos digital reforça a personalidade jovial da versão.
Já os bancos trazem novo revestimento, e o volante recebe detalhes
preto fosco.

O Prisma também não teve alterações exteriores

Junto com o Prisma Joy, a empresa
desenvolveu uma série de acessórios
originais, como o multimídia com sistema de projeção para smartphone e
rodas de liga leve aro 14 com design
exclusivo. São diversos itens para que
o consumidor possa customizar o veículo da forma que preferir.
Mais moderna que sistemas hidráulicos, a introdução da assistência
elétrica na direção do Joy abre um
leque de opções de ajustes e calibração para diferentes condições de uso,
como baixo esforço em manobras,
melhora da dirigibilidade em velocidades maiores, além de não “roubar” potência do motor e ser capaz
de reduzir trepidações transmitidas
ao volante em consequência de imperfeições do asfalto.
O módulo eletrônico, responsável
por controlar as diversas funções do

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Lançamento
categoria. No caso do modelo de entrada, a Chevrolet oferecerá o OnStar
em cortesia por um ano.   Bem equipado de série. O Prisma Joy estreia
com mudanças no habitáculo. Os
painéis agora são pretos com acabamento em cinza, ampliando a sensação de espaço e conforto.
O quadro de instrumentos em LED
que mescla mostradores analógicos e
digitais tem novidades: a iluminação
nos tons branco e laranja, o alerta de
baixa pressão dos pneus e o indicador de mudança de marcha.
O volante esportivo de três raios traz
detalhes preto fosco, enquanto os revestimentos dos bancos envolventes
ganham nova padronagem.

Com inteior renovado os painéis agora são pretos com acabamento em
cinza, ampliando a sensação de espaço e conforto

motor, está 40% mais rápido e potente. Novos sistemas de arrefecimento
e de gerenciamento de cargas elétricas compõe o pacote.
Já o novo sistema de gerenciamento
de energia elétrica do veículo conta
com monitoramento continuo da bateria e utilização otimizada do alternador, além da adoção de um alternador de alto rendimento.
O novo módulo de arrefecimento traz
central de controle multivelocidades,
trocadores de calor mais modernos e
menor quantidade de líquido refrigerante. Tudo isso faz dele um sistema
mais silencioso, leve e eficaz.
O veículo passa a adotar transmissão
manual de seis marchas. Para auxiliar o motorista a dirigir de forma
mais econômica, o carro traz alerta
de mudança de marcha no quadro de
instrumento. Um ícone indica o momento ideal para as trocas.
A carroceria reforçada com materiais
mais resistentes e leves, os freios
mais eficientes energeticamente e os
pneus verdes também contribuíram
para que o Prisma Joy estreasse com
nota máxima em eficiência energética pelo Inmetro e conquistasse o selo
verde do Conpet.
Com gasolina, o Prisma Joy 1.0 ECO
roda 15,6 km/l na estrada e 12,9 km/l
na cidade. Com etanol, os números
são 11,1 km/l e 9,0 km/l, respectiva-

mente. Desempenho melhor até que
o de automóveis de menor porte.
O tanque com 54 litros de capacidade é um dos maiores da categoria e
proporciona ao carro extensa autonomia.
Esse propulsor da Chevrolet é Flex
e desenvolve, quando abastecido
com etanol (E100), 80 cv de potência a 6.400 rpm e 9,8 kgfm de torque
a 5.200 rpm. Com gasolina no tanque, desenvolve 78 cv de potência
a 6.400 rpm e 9,5 kgfm de torque a
5.200 rpm.
O Joy atinge 172 km/h de máxima.
O modelo é capaz de acelerar de 0 a
100 km/h em 13,3s.

Seus bancos e o amplo espaço
interno oferece muito conforto ao
dirigir

A transmissão manual, agora com
seis marchas

OnStar com diagnóstico e
recuperação veicular
Outro importante diferencial competitivo do Prisma Joy é o sistema
OnStar. Para o modelo estão disponíveis os serviços de diagnóstico, de
segurança e o App/Web. O acesso é
feito exclusivamente pelo smartphone do usuário.
O serviço de diagnóstico estreia com
a linha 2017 do Prisma. Por meio do
aplicativo OnStar, o usuário pode
conferir alguns parâmetros do veículo, como a quilometragem total percorrida e a pressão dos pneus, algo
inovador em um automóvel desta

O motor Chevrolet é de nova geração, o 1.0 SPE/4 ECO. Ele diferencia-se
pelos pistões, bielas e anéis redesenhados e mais leves
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Toyota lança linha 2017 do Etios Platinum
Versão top de linha tem design exclusivo, com destaque para os novos para-choques e grade
frontal. Linha 2017 do Etios Platinum estará disponível para as carrocerias hatch e sedã

Por: Carlos Eduardo Silva

A

Toyota lança no mercado brasileiro a linha 2017 do Etios
Platinum, nas versões hatchback e sedã, ideal para os consumidores
que buscam mais conforto e sofisticação, aliado ao já reconhecido DNA
Toyota de Qualidade, Durabilidade e
Confiabilidade.
O Etios Platinum 2017 ocupa o topo
da linha Etios e destaca-se por itens
únicos, como novas rodas de liga leve
de 15” com design esportivo, acabamento preto na coluna central, grade
dianteira na cor do carro, máscara negra na lanterna traseira, acabamento
dos bancos em couro e material sintético, aerofólio traseiro (na versão
sedã), entre outros. A grande novidade, contudo, é seu design exclusivo,
com para-choques dianteiro e traseiro
e grade frontal diferenciados desenvolvidos pela engenharia brasileira.
A esses atributos, o Etios Platinum
soma todos os aprimoramentos recebidos pelo restante da linha Etios neste
ano. Melhoria no isolamento acústico,
suspensão e direção elétrica recalibradas, painel de instrumentos digital
TFT, com visor de 4.2” –– o Toyota
Smart Screen –, único no segmento de
carros compactos, motor 1.5 litro Dual
VVT-i e transmissão automática de

quatro velocidades são alguns destes
aperfeiçoamentos.
O Etios Platinum 2017 chega à rede
de concessionárias Toyota em 04 de
agosto, por R$ 62.490,00, na versão
hatchback, e R$ 65.990,00, na sedã.
Exclusividade
Na parte externa, o Etios Platinum
2017 ganhou novos para-choques
dianteiros e traseiros, com mais vincos

e que garantem um aspecto de robustez e sofisticação ao modelo. A grade
dianteira na cor do carro também foi
modificada, e a versão sedã recebeu
um aerofólio traseiro, proporcionando
um toque de esportividade ao compacto.
Internamente, a série especial entrega conforto e itens que a credenciam
como topo de linha da gama Etios,
com bancos que mesclam couro e
material sintético, além do sistema

multimídia Toyota Play, com áudio,
TV digital, DVD, GPS, câmera de ré
e Bluetooth®.
Equipamentos
Reconhecidamente um dos carros
com melhor relação custo-benefício
do mercado, o Etios possui diversos
equipamentos de conforto e conveniência na linha 2017, que também
estão presentes na série especial Pla-

As lanternas traseiras com máscara negra e sensor de estacionamento na cor do carro são outros diferenciais da série Platinum

Conectados para te ajudar comprar e vender!

tinum. São itens como antena externa
do tipo short pole; retrovisores externos com indicadores de seta integrados; Toyota Smart Screen; computador de bordo; apoio de braço no
assento do motorista; e banco traseiro
com encosto rebatível.
O modelo conta também com direção
eletroassistida progressiva (EPS); ar-condicionado; abertura elétrica (hatchback) e interna (sedã) do porta-malas e do tanque de combustível; chave
com comando de abertura e fechamento das quatro portas; controle de
velocidade de cruzeiro; travas elétricas; e alto-falantes e tweeters. A função EcoWallet no computador de bordo, que permite ao motorista colocar o
valor pago pelo litro do combustível,
possibilita o cálculo e o monitoramento do valor gasto com combustível
durante uma viagem. Entre os itens
obrigatórios, o Etios Platinum 2017
possui a irbag duplo dianteiro e freios
com sistema ABS de última geração.
Novo motor e performance
Seguindo o restante da linha Etios
2017 apresentada neste ano, a versão
Platinum é equipada com o motor
1.5L 16V Flex, produzido na nova
planta de motores da Toyota, localizada em Porto Feliz (SP). O propulsor
traz a consagrada tecnologia de duplo
comando de válvulas variável Dual
VVT-i da Toyota, que atua no gerenciamento dos sistemas de admissão e
escape da câmara de combustão, otimizando a queima do combustível de
maneira inteligente, refletindo em melhor desempenho e menor consumo.
Algumas características do motor
1.5L da Toyota:
- 1.5L Flex, Dual VVT-i DOHC de 16
válvulas, rende 107 cv de potência a
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5.600 rpm, quando abastecido com
etanol, e 102 cv, também a 5.600 giros, com gasolina. O torque máximo
nesta configuração, a 4.000 giros, é
de 14,7 kgfm (com etanol) e de 14,3
kgfm (com gasolina). Comparada à
versão anterior, com esta motorização,
o ganho em torque foi de 11% e, de
potência, 11 cv.
O propulsor é construído com bloco
e cabeçote de alumínio, e oferece a
combinação perfeita entre desempenho e durabilidade. A linha 2017 do
Etios não utiliza o subtanque auxiliar
de partida a frio, trazendo novos bicos injetores com sistema de pré-aquecimento.
Transmissão
O Etios Platinum, tanto hatchback
quanto sedã, está disponível apenas
com a nova transmissão automática de
quatro velocidades, cujo diferencial é
o software de gerenciamento AI Shift
Control (Inteligência Artificial de
Controle de Trocas, na tradução livre).
A tecnologia analisa a condição de uso
do veículo (ladeiras, trânsito etc.) e a
posição do pedal do acelerador, seleciona e mantém a marcha mais adequada para cada situação de condução.
Como resultado, o motorista tem uma
sensação agradável ao dirigir, com a
percepção de trocas suaves e respostas
r& aacute;pidas, além de ótima aceleração e agilidade na retomada.

Internamente, a série especial entrega conforto e itens que a credenciam como topo de linha da gama Etios, com bancos que mesclam
couro e material sintético

Acabamento interno
O Etios Platinum 2017 mantém a vocação de ser o modelo topo de linha da
gama Etios, com acabamento interno
primoroso, que une sofisticação, conforto e funcionalidade.
O painel de instrumentos foi incrementado com um display de 4.2”, com
tecnologia TFT de alta resolução, o

O sistema multimídia Toyota Play, com áudio, TV digital, DVD, GPS,
câmera de ré e Bluetooth

chamado Toyota Smart Screen. Nele,
dois grandes círculos reúnem as informações de bordo: o do lado direito
mostra o conta-giros e o termômetro
do motor, o esquerdo, o velocímetro e
o indicador de combustível.

Preços
Os preços do Toyota Etios Platinum
2017 são os seguintes: Etios Platinum
HB 2017 R$ 62.490 e Etios Platinum
SD 2017 por R$ 65.990
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Moto Guzzi MGX-21 invade
o ninho da águia

NAL
OR

Marca italiana quer conquistar o motociclista norte-americano com uma estradeira
radical, potente e com muita tecnologia

TEXTO: Aldo Tizzani
FOTOS: Divulgação

C

om o lançamento da Moto
Guzzi MGX-21, durante a 76ª
edição do encontro de Sturgis, tradicional evento que acontece
entre 8 e 14 de agosto em Dakota do
Sul (EUA), o grupo italiano Piaggio
quer vender motos touring nos Estados Unidos. Como o segmento é liderado pela Harley-Davidson (com
35% das vendas), pode parecer uma
atitude arrojada demais. Mas a Guzzi quer encarar este desafio e aposta
suas fichas na maturidade e no gosto dos motociclistas norte-americanos pelos modelos estradeiros. Para
isso, a marca italiana construiu uma
moto que oferece design arrojado,
roda dianteira de 21 polegadas e
motor “V2” de 96,6 cv de potência
máxima e, de quebra, bom pacote
tecnológico.
De cara, a nova Guzzi impressiona
por seu desenho arrebatador, no melhor estilo bagger. Vestida de preto
fosco usa escudo asa de morcego
(Batwing), peças em fibra de carbono e aço. Apresenta tampas dos
cabeçotes e pinças de freios em vermelho, além de pedaleiras em alumínio.
O nome MGX-21 é uma referência

ao projeto da italiana Moto Guzzi
(MG), até então experimental (“X”)
e com roda dianteira aro 21 polegadas, no melhor estilo bagger. A roda
grande tem acabamento “sólido”,
quase fechado como na Harley Fat
Boy, feito em fibra de carbono para
reduzir o peso.
Com a possibilidade de receber mais
duas malas como acessórios ou se
tornar uma moto com banco solo,
a nova Moto Guzzi é a personificação da filosofia do trabalho
“fatto a mano” (traduzindo:
feita à mão). Já que muitas
das peças são exclusivas e
feitas uma a uma, seguindo a tradição da Casa de
Mandello del Lario, desde
sua fundação em 1921.
Além do design, a MGX-21 traz
a tecnologia cada vez mais
presente em motos
modernas como o
acelerador ride-by-wire, piloto automático, modos de
pilotagem,
controle
de tração e
freios com
sistema ABS.
Há ainda a
adoção de uma
central multimí-

dia, com tecnologia Bluetooth para
escolher a trilha sonora ideal.
Motor e ciclística
Para fazer sucesso a MGX-21 não

poderia pecar em sua motorização e
ciclística, principalmente para frear
e acelerar um monstro de 2.560 metros de comprimento e 341 quilos
em ordem de marcha.
Ela usa propulsor de dois cilindros

Com design radical, a
bagger italiana custa nos
Estados Unidos US$ 21.990
(cerca de R$ 69 mil)

Conectados para te ajudar comprar e vender!

em “V” a 90°, posicionado de forma transversal – marca registrada
das italianas Guzzi – com 1.380 de
capacidade cúbica, que gera 96,6 cv
(a 6500 rpm) de potência máxima e
quase 12 kgf.m de torque máximo (a
3.000 rpm). Como toda boa touring,
traz câmbio de seis velocidades e
um grande tanque de combustível,
com capacidade para 20,5 litros.
Na parte dianteira, a MGX-21 conta
com garfo telescópico com 44,8 mm
de diâmetro e 107,7 mm de curso.
Além de disco duplo de aço inox,
com 320 mm de diâmetro, com pinça de fixação radial e mordidos por
pinças flutuantes de quatro pistões.
Na traseira, duplo amortecedor com
regulagem na pré-carga da mola e

12 a 18 de agosto de 2016

80 mm de curso. Para completar,
disco simples, também fabricado
em aço, com 282 mm e pinça flutuante de dois pistões.
O modelo italiano quer seduzir
o consumidor norte-americano
com um belo desenho e um potente motor V2, mas o preço da
bagger “Made in Italy” é um
pouco mais alto, mesmo nos Estados Unidos: US$ 21.990 (cerca
de R$ 69 mil), enquanto sua concorrente direta, a H-D Street Glide, custa a partir de US$ 20.899
(R$ 65.700), mas sem tantos aparatos eletrônicos. Um detalhe interessante: ambas marca usam a
água como símbolo de nobreza,
coragem e força.

Como acessório, a touring italiana pode receber uma mala-tanque

O painel de instrumento da nova Moto Guzzi MGX-21 é
totalmente digital
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Semana dos Pais

Filho (a) de motociclista... Motociclista é
A paixão pelas motos passa de geração para geração e une pais e filhos,
seja na garupa, na estrada e até na pista!
TEXTO: Arthur Caldeira
FOTOS: Arquivo Pessoal

O

dito popular “Filho de peixe... Peixinho é” pode muito
bem ser aplicado ao motociclismo. Pois muitos filhos e filhas
herdaram de seus pais a paixão pelas duas rodas. Afinal, quando crianças sempre presenciaram o paizão
se preparando para andar de moto e
ficam encantados com o ronco das
máquinas.
Enquanto alguns pais têm pavor de
imaginar seu filho, ou filha, pilotando uma motocicleta, outros assumem o papel de educador e incentivam os filhos a começarem a pilotar
uma moto, levando para passeios na
garupa ou dando as primeiras dicas
na condução, e até mesmo, entrando
na pista. Conheça algumas histórias
de pais e filhos motociclistas.
Companheiro de aventuras
Embora Lucca Wolff Pimenta tenha apenas 17 anos, o paizão Valdir
Pimenta Jr., mais conhecido como
Jr. Pimenta, não vê a hora de o filho tirar a carta e acompanhá-lo nas
viagens de moto que costuma fazer
no Brasil e no exterior. “Incentivo
muito e quero que ele venha a ser
meu parceiro de passeios. Eu, mais
do que ele, quero que tire carta de
moto! Será um imenso prazer fazer
os passeios com ele junto, tocando
sua própria moto”, revela o administrador de 47 anos.
Mas enquanto esse dia não chega,
Lucca já rodou muito na garupa da
BMW R 1200GS Adventure do pai,
aventureiro experiente que já viajou
de moto em muitos países da América do Sul e Europa. “A primeira
grande viagem do Lucca comigo foi

Parceiros de pista e de vida: o pai Marco na Kawa Z 750 e o filho Felipe em sua Daytona 675

para Assunção, no Paraguai. Rodamos 700 km no primeiro dia e outros
1.000 km no segundo. Ficamos dois
dias lá e voltamos. Ele adorou e se
mostrou um excelente companheiro
de viagem”, lembra o pai coruja.
A partir de então, as viagens com o
filho na garupa não pararam mais.
“Faço passeios todo final de semana. Também adoro acampar de
moto e já fomos para o Parque Nacional do Itatiaia algumas vezes,
pois eu costumava praticar alpinismo”, relembra.
Para Jr. Pimenta, a moto ajuda e
muito na sua relação com o filho.
“A moto exige absoluta confiança
entre piloto e garupa. E fazer isso

Érick herdou do pai Alexandre a paixão pelas motos Harley-Davidson

Paixão pelas motos atravessa geração e une pai e filhos

com o filho é fantástico, porque naturalmente já existe uma relação de
confiança do filho para com o pai,
mas na moto essa relação aumenta.
Porque, mesmo que ele seja criança,
é preciso explicar pra ele que não
pode ficar chacoalhando lá atrás,
ensina que é preciso inclinar para
o mesmo lado nas curvas... E aí é
que a está a diferença: a princípio,
todo filho obedece, mas confiar cegamente faz uma diferença impressionante, faz a relação ficar mais
duradoura e muito prazerosa, não
apenas aquela relação normal entre
pai e filho”.

Mas o sonho mesmo é poder um dia
fazer uma grande viagem, com a esposa na garupa e o Lucca acompanhando em sua moto. “Uma aventura grande mesmo, rodar seis meses
toda a Europa ou os Estados unidos.
Na verdade, já tenho esta viagem
pronta: roteiro, paradas, tudo...”
Agora só falta o filho Lucca tirar a
carta.
Paixão que atravessa gerações
Até hoje, aos 54 anos, o servidor
público Alexandre Fagundes lembra-se do dia em que o pai militar

Conectados para te ajudar comprar e vender!

o levou ainda criança para uma
apresentação dos pilotos do exército
com suas motos Harley-Davidson.
“Andei na garupa de uma das motos e, passei a vida sonhando em ter
uma Harley”, diz ele. O sonho de
Alexandre foi realizado em 2012,
quando após tantas outras motos,
comprou a sua própria H-D. Mas
a paixão pelo motociclismo e pela
marca norte-americana acabou contaminando o filho, Érick.
“Quando ele tinha 10 anos, eu comprei uma Honda Biz e voltei a andar
de moto. Ele quis aprender e dava
umas voltas no condomínio fechado
em que morávamos”, relembra o pai,
todo orgulhoso. Atualmente, Érick
tem 21 anos e sempre que pode pega
“emprestada” a Harley-Davidson
Softail Deluxe da mãe, Denise, para
ir às aulas de engenharia eletrônica
na Universidade de Brasília.
“Ela não gosta muito que ele ande
de moto no trânsito todo dia, mas
não tem jeito. O Érick gosta e já está
guardando dinheiro para comprar a
sua Harley. Ele gostava da V-Rod,
mas agora mudou de ideia e quer
uma Fat Boy”, conta o pai satisfeito,
já que como harleiro tradicional acha
que o motor Revolution da V-Rod
não tem muito a ver com a marca.
A paixão por motos e pela H-D levou Alexandre a se tornar o diretor
da divisão de Brasília (DF) do Harley Owners Group, o HOG, grupo de
proprietários da Harley, neste ano.
“Eu nem ando de carro. Vou e volto
do trabalhar com minha Ultra Limited todo dia. Às vezes até faço um
caminho mais longo para não pegar
trânsito e rodar com tranquilidade”,
afirma Fagundes que, além de contaminar o filho com o “vírus” do motociclismo, ensina também a pilotar
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Jr. Pimenta e o filho Lucca na garupa em viagem ao Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro

com prudência e sem pressa. “O Érick fez o curso de mecânica básica e
também já fez alguns módulos dos
cursos de pilotagem da Harley”, conta o pai orgulhoso.
Parceiros de pista
Desde jovem Marco Bueno andava de moto, mas estava há um bom
tempo distante do motociclismo.
Até que o filho Felipe fez renascer
a paixão do empresário pelas duas
rodas. “Ele sempre gostou de moto

Felipe renasceu no pai Marco Bueno a paixão pelas motos

Lucca (à esq.) e o pai Jr. Pimenta em sua primeira viagem juntos até
Assunção, Paraguai

e há cerca de cinco anos comprou
uma Kawasaki Z 750 e me trouxe
de volta ao guidão”, relembra o pai,
hoje com 60 anos. Empolgado em
voltar a pilotar, Marco comprou a
moto do filho, que trocou a naked
japonesa pela superesportiva inglesa Triumph Daytona 675.
“A gente sempre fazia uns passeios
nas estradas e o pessoal abusava.
Sempre acontecia alguma coisa,
alguns amigos sofreram acidentes
e aí eu falei para o meu filho: ‘vamos andar em uma pista para sentir
como é’”, conta o experiente pai-motociclista. Felipe, 33 anos, topou e pegou gosto pela coisa, assim
como Marco.
“No começo a gente ia andar em
um kartódromo lá em Registro (SP).
Depois percebemos que tínhamos
muito a aprender e fomos fazer um
curso de pilotagem juntos. Já fize-

mos diversos outros”, relembra. A
parceria entre pai e filho na pista já
rendeu trackdays em diversas pistas: Piracicaba, Velocittá, Fazenda
Capuava e até Interlagos.
“A gente até vendeu nossas motos e
compramos uma Kawasaki ZX-6R
e a preparamos só para andar na pista”, explica Marco, ressaltando que
o lugar de acelerar para valer é mesmo em circuitos fechados e não nas
ruas e estradas. Questionado se não
tem medo de o Felipe acelerar na
pista, o pai diz: “Ele fica mais preocupado comigo do que eu com ele.
Tenho aquela preocupação normal
de pai, mas confio nele e na moto”,
revela. “Mas o Felipe está andando bem, fez clínicas e está fazendo
1min 49seg com uma moto 600cc
em Interlagos”, conta o pai todo orgulhoso do rápido parceiro de pista
e da vida.
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