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Chegou o Novo 
Jeep Renegade

Veja na página 06
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A Ford mostrou a imprensa seus modelos que esta-
rão expostos no salão do Automóvel de SP.

A CAOA Chery acaba de lançar o seu mais novo sedan 
fabricado no Brasil.
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Ford no Salão CAOA Chery Arrizo 5
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Notas

Renault sorteia dois Sandero R.S. 2.0
de série exclusiva

Chevrolet Cruze SS de 300 cavalos
vai estar no Salão de SP

O Grupo Transmoreira acaba de 
ampliar sua frota com a aquisição 
de 40 novos ônibus Volkswagen. 
Os Volksbus 17.230 OD desem-
barcam em Minas Gerais para 
operar no fretamento e transpor-
tar funcionários das empresas de 
Belo Horizonte da região. Os ve-
ículos percorrerão em média 10 
mil quilômetros por mês e con-
quistaram a preferência do em-

presário Edward Moreira princi-
palmente pelo fato de dispensar o 
uso do Arla 32. 
O Volksbus 17.230 é indicado 
para operações de transporte ur-
bano e fretamento, adapta-se a 
carrocerias de até 13,2 metros, 
unindo robustez e versatilidade. 
Com polia adicional de série, fa-
cilita a instalação do ar-condicio-
nado.

A Mercedes-Benz realiza, entre os dias 
18 e 24 de outubro, o AMG Performan-
ce Tour 2018, no Autódromo Velo Città, 
em Mogi Guaçu (SP). Com o intuito 
de apresentar aos jornalistas, clientes e 
convidados da marca uma experiência 
completa com destaques da linha AMG, 
a ação oferece teste-drive de produtos de 
seu portfólio de superesportivos na pis-
ta de corrida, além de proporcionar um 
circuito off-road com SUVs da marca.
Durante o evento, os convidados têm a 
oportunidade de testar em pista o lança-

mento Mercedes-AMG CLS 53. O mo-
delo conta com a tecnologia EQ Boost, 
que gera 22 cv e combina a elegância e 
o dinamismo de um coupé com o con-
forto e a funcionalidade de um sedã, 
além de inaugurar um novo segmento 
de motores no portfólio da marca: os 
motores 53, com seis cilindros. Além 
disso, os participantes podem dirigir em 
primeira mão o Mercedes-AMG GLC 
63 S Coupé e o Mercedes-AMG GT C. 
No total, são escolhidos mais de 20 au-
tomóveis para experiência de condução.

Que tal ter a chance de ganhar um 
esportivo exclusivo da Renault? 
Até o dia 19 de novembro, a mar-
ca oferece essa oportunidade aos 
seus clientes e ao público geral 
por meio da promoção Speed Dri-
ve, que vai sortear dois Sandero 
R.S. 2.0, em uma série feita ex-
clusivamente para esta campanha. 
O veículo tem como destaque a 
cor amarela típica da linha R.S..
“A Renault tem uma forte tradi-
ção no universo das competições 
e na Fórmula 1, que trouxemos 
para os clientes brasileiros com 
o Sandero R.S. 2.0, um legítimo 
hot hatch. Esse é o principal mote 
da campanha, que também nos 
dá a oportunidade de aproximar 
nossos clientes da rede de con-

cessionários para conhecer mais 
sobre toda a gama Renault ou re-
alizar um serviço de pós-venda”, 
afirma Federico Goyret, diretor de 
Marketing da Renault do Brasil.
São três as formas de participar da 
promoção:
- Fazer um test-drive em qualquer 
veículo Renault: 1 código para 
o sorteio (ou 2, caso o test-drive 
seja agendado em renault.com.
br).
- Fazer um serviço de pós-ven-
da: 2 códigos para o sorteio (ou 
4, se o serviço for agendado em 
renault.com.br).
- Comprar um Renault 0 km: 3 có-
digos para o sorteio (ou 6, caso a 
compra seja feita em loja.renault.
com.br).

Na edição 2018 do Salão do Au-
tomóvel de São Paulo a Chevro-
let vai manter a tradição e exibir 
carros-conceito. O primeiro a ser 
revelado pela marca é o Cruze 
Sport6 SS.
O hatch recebe modificações na 
parte interna e externa, no con-
junto mecânico e no arquitetôni-
co.
Por dentro, o Cruze Sport6 SS 
vem equipado com bancos dian-
teiros tipo concha, cintos de se-

gurança, pedaleiras e volante de 
competição. O motor turbo origi-
nal foi preparado para render 300 
cavalos de potência com a ajuda 
de de um pacote de alto desem-
penho.
Carros-conceito têm diferentes 
propósitos, seja para avaliar a re-
ceptividade do publico às novas 
soluções ou tecnologias, seja para 
para chamar a atenção de aficio-
nados por customização, por 
exemplo.

Ônibus Volkswagen: 40 novos Volksbus
chegam a Minas Gerais

AMG Performance Tour acontece no 
Autódromo Velo Città

03 27 de outubro a 03 de novembro de 2018 Conectados para te ajudar comprar e vender!



Hyundai terá conceito de SUV compacto 
elétrico no Salão do Automóvel São Paulo

A Hyundai Motor Brasil revela 
nesta quarta-feira (24), em seu 
perfil no Instagram e página no 
Facebook, as primeiras imagens 
do inédito SAGA EV, conceito 
de SUV compacto urbano 100% 
elétrico, que será um dos desta-
ques da marca no Salão Interna-
cional do Automóvel de São Pau-
lo, realizado entre os dias 8 e 18 
de novembro.
Desenvolvido pelo Hyundai De-
sign North America (HDNA), 

estúdio de design localizado na 
Califórnia, nos Estados Unidos, 
em parceria com a área de Pla-
nejamento de Produto da Hyun-
dai no Brasil, o veículo reflete o 
futuro da mobilidade na visão da 
montadora, buscando atender a 
crescente demanda de consumi-
dores jovens que procuram, ao 
mesmo tempo, um veículo ro-
busto, prático e eco-friendly para 
se locomover nos grandes cen-
tros urbanos.

04127 de outubro a 03 de novembro de 2018Conectados para te ajudar comprar e vender!

Notas

EXPEDIENTE

O Jornal WebSeminovos digital, não se 
responsabiliza pelos anúncios veículados nesta 
edição, todos os preços, estado de cada veículo e 
documentação é por conta e risco do comprador 
e do vendedor. As peças de publicidade 
veículadas pelos nossos anunciantes são de 
inteira responsabilidade dos mesmos. Toda 
a veracidade dos artigos assinados são de 
responsabilidades de seus autores.

O Jornal 
WebSeminovos 
digital 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.

Diretores:
Carlos Eduardo Silva
Rafael Almeida Silva

Siga-nos!

Editor:
Carlos Eduardo Silva

email: carlos@webseminovos.com.br

Distribuição: 
By LeadLovers para mais de 25 mil

e-mails/lojistas de veículos automotores.

Contato com a redação:
carlos@webseminovos.com.br

Whatsapp: 31.99404.6814
Tel. Fixo: 31.3646.2246

Contato Comercial:
contato@webseminovos.com.br

Tel: 31.3646.2246 • Celular: 31.9404.6814

Empresa:
WebSeminovos Sistemas Ltda

Rua: Belmiro Braga, 481 salas 02/09
Caiçara - Belo Horizonte - Minas Gerais

CEP: 30.770.550 - Tel: 31.3047.1088

Conectados para te
ajudar  Comprar e Vender!

O Jornal WebSeminovos digital, 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!

ItaúPower Shopping promove exposição
noturna de carros 

Mesmo após duas décadas, picape deve fe-
char 2018 como líder de seu segmento, com 
53% de participação de mercado. Fiat Strada 
trouxe inovações como a cabine estendida 
em 1999, o bloqueio eletrônico do diferen-
cial Locker em 2008 e a terceira porta na 
cabine dupla em 2013. Recorde de vendas 
em um ano foi de 153.139 unidades, cerca 
de 70.000 a mais que a segunda colocada. 
Quando se fala sobre picapes, a Fiat sempre 
foi referência por estar na dianteira, aprimo-
rando sua linha de produtos de acordo com o 
que os clientes necessitam antes mesmo que 
eles percebam e inovando continuamente. 
Assim, a Fiat Strada, líder do seu segmento 

Fiat Strada completa 20 anos com quase 1,4 milhão de unidades comercializadas

Uma exposição de carros diferen-
ciada aguarda por você no próximo 
sábado, 27, no ItaúPower Shopping. 
Realizado durante a noite e embala-
do com música eletrônica, em clima 
de balada, o Vw Brüder Night Par-
ty 2018 reúne até 300 carros clássi-
cos dos modelos alemães do grupo 
Volkswagen (composto por Audi, 
Seat, Porsche, Man, Ducati, Lambor-

ghini, Bentley e Volkswagen), Mer-
cedes-Bens e BMW.
O evento acontece de 18h às 23h, no 
Piso 3 do estacionamento, e é gra-
tuito para visitantes. Os apreciado-
res de modelo clássicos e elegantes 
poderão ainda aproveitar a praça de 
alimentação, com opções de espeti-
nhos, salgados, refrigerantes e cerve-
ja artesanal.

desde 2000, chega hoje aos 20 anos no mercado. 
Lançada em 24 de outubro de 1998, se tornou 
sucesso de vendas rapidamente graças à sua ro-

bustez e versatilidade para ser usada no dia a dia 
tanto para o transporte de cargas, quanto para 
passeios em família.





Lançamento

Chegou o novo Jeep Renegade 2019

Foram poucas as mudanças na traseira

0627 de outubro a 03 de novembro de 2018Conectados para te ajudar comprar e vender!

As novas versões do Jeep Renegade tem seus preços sugeridos
de R$ 78.490,00 à R$ 136.390,00

A FCA acaba de lançar o 
Novo Jeep Renegade o 
SUV compacto que rein-

ventou o segmento com evolu-
ções em design, conectividade, 
tecnologia, capacidade, seguran-
ça e equipamentos. Testamos as 
novas versões do  Jeep Renega-
de 2019 pelo  interior da Bahia e 
pudemos avaliar que o Renegade 
ganhou pequenas alterações até 
pelo fato de ser um modelo mui-
to atual.
Entre os destaques estão a ilumi-
nação frontal de LED, a maior 
tela multimídia do segmento, 
com 8,4 polegadas, novas rodas, 
entre elas uma exclusiva de aro 
19”.
Novo para-choque nas versões 
Flex se traduz no maior ângulo 
de entrada da categoria e a grade 
redesenhada é um refinamento 
do estilo icônico da marca
Exibindo inéditas combinações 
de cores, a configuração Limited 
agora tem sete air bags de série.
Porta-malas 47 litros maior vira 
padrão no modelo e console cen-
tral ganha mais praticidade.
Único no segmento a não derivar 
de carro de passeio e a ter motor 
a diesel, câmbio de nove mar-
chas, tração 4x4 com reduzida, 

Carlos Eduardo Silva

controle de descida e seletor de 
terrenos, além da suspensão in-
dependente nas quatro rodas em 
todas as versões
Um plano com as três primeiras 

revisões gratuitas será dado a 
quem comprar um Jeep Renega-
de 2019 até o final deste ano
Em abril de 2015 o Jeep Rene-
gade chegava oficialmente ao 

público brasileiro reinventando o 
segmento. Agora, depois de três 
anos e meio, ele entra na linha 
2019 disposto a mostrar porque 
é mais Jeep do que nunca. Dota-
do de ainda mais conectividade, 
tecnologia, capacidade e equi-
pamentos, além de novidades no 
design, continua sendo referên-
cia entre os utilitários-esportivos 
compactos e inspirando uma le-
gião de admiradores.
Primeiro produto da fábrica mais 
moderna do grupo Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) do mundo, 
em Pernambuco, o modelo inau-
gurou uma nova era da Jeep no 
Brasil, firmando-a na nona posi-
ção em vendas. Sozinho, o Re-
negade já acumula 160 mil em-
placamentos apenas no mercado 
interno. E, mais do que isso, de 
cada cinco SUVs vendidos no 
país atualmente, um é Jeep – o 
número exato é de 22% de par-
ticipação, liderança absoluta na 
categoria.
O novo frontal exibe a grade 
com um redesenho nas tradicio-
nais sete fendas, um pouco mais 
baixas. Nas versões Limited e 
Trailhawk, os faróis agora são de 
LED, tanto os principais quanto 
os de neblina, bem como as luzes 
diurnas (DRL). Não à toa, o “ros-
to” do Renegade está ainda mais 



Seu interior continua refinado

Agora com mais porta trecos

Tomada de 12 V e entrada de USB
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alinhado com o da nova geração 
do Jeep Wrangler, ícone máximo 
da marca. Esse conjunto de ilu-
minação, com alcance mais de 
50% superior ao padrão atual (de 
lâmpadas halógenas), também 
está disponível como opcional 
nas opções Longitude.
Nas versões Flex, outra novi-
dade é o para-choque dianteiro, 
que proporciona ao modelo um 
dos mais amplos ângulos de ata-
que da categoria, de até 28° (os 
números são ainda melhores nas 
opções Diesel, chegando a 30º). 
O que aumenta a capacidade para 
enfrentar quaisquer adversidades 
que venham pela frente.
Sempre de liga leve, as rodas ga-
nharam novos desenhos em todas 
os Renegade, com destaque para 
o Limited, que exibe aros de 19” 
polegadas, medida exclusiva no 
segmento. Por sinal, nessa confi-
guração, as rodas têm duas inédi-
tas opções de cor, de acordo com 
a pintura da carroceria.
Quando o Renegade Limited é 
Cinza Antique, os contornos das 
aberturas da grade dianteira e 

as rodas são grafite. Se o veícu-
lo é na cor Deep Brown (dispo-
nível apenas nesta versão), tais 
detalhes ostentam acabamento 
bronze, com a grade grafite. Nas 
demais tonalidades do Renegade 
Limited, a grade, as rodas e ou-
tros pontos são em prata acetina-
do. Há duas novas pinturas: Jazz 
Blue e Billet Silver, esta exclusi-
va para os Longitude.

Mais conectividade

A partir das versões Longitude, 
o Novo Renegade 2019 passa a 
contar com a maior tela multi-
mídia da categoria, de 8,4 pole-
gadas. Ela faz parte do mesmo 
sistema Uconnect aplicado no 
“irmão maior” Jeep Compass, 
outro sucesso sem paralelo no 
segmento. Dessa forma, é pos-
sível parear o smartphone por 
meio das interfaces Android 
Auto e Apple Car Play, para 
acessar pelo monitor do veí-
culo aplicativos de navegação, 
como Google Maps e Waze e 
de música, a exemplo do Spo-

tify e Deezer, apenas para citar 
alguns.
O Uconnect 8,4” permite ainda 
acessar as funções do ar-condi-
cionado remotamente, por toques 
no monitor ou por comandos de 
voz. Por sinal, o tempo de res-
friamento da cabine, em qualquer 
versão, ficou 20% mais rápido, 
graças a melhorias no sistema

Mas já nas configurações Sport 
1.8 Flex, com câmbio manual ou 
automático, o Renegade tem de 
série o Uconnect 5”, com tela de 
toque e câmera de ré incorpora-
da. A segunda entrada USB, que 
ficava dentro do porta-objetos 
central, agora está voltada para 
os passageiros traseiros, “demo-
cratizando” a utilização.



Na frente onde teve mais mudanças a começar pela grade

A traseira também teve alguns alterações nas lanternas e no para-choques
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Conforto e praticidade

Atrás, a tampa traseira ganhou 
uma maçaneta externa, que torna a 
abertura mais fácil e ergonômica. 
Ao fazer isso, é possível conferir 
que agora o porta-malas de todas as 
versões agora comporta 320 litros. 
São 47 litros extras, obtidos com a 
adoção do estepe temporário – que 
as opções Flex já haviam recebido 
no início deste ano. A exceção é o 
Trailhawk, que manteve o estepe 
full size por conta de sua vocação 
maior para o fora de estrada.
Na cabine, a mais bem original e 
bem acabada do segmento, a área 
central recebeu um cuidado es-
pecial e foi redesenhada. Os co-
mandos do ar-condicionado são 
novos, bem como os porta-obje-
tos, mais numerosos e espaçosos. 
Tanto o que fica à frente da ala-
vanca do câmbio quanto o posi-
cionado entre as poltronas, onde 
se abriu um novo nicho, para 
acomodar itens como um telefo-
ne celular. Nas versões Diesel, o 
botão giratório do Selec-Terrain 
subiu um pouco para gerar mais 
amplitude na área ao redor.

Equipamentos

O alto nível da lista de equipamen-
tos, desde sempre um destaque do 
Renegade em todas versões, evo-
luiu ainda mais. Importante desta-
car que todo Novo Jeep Renegade 
2019 é equipado com controles 
de estabilidade (ESC) e de tração, 
suspensão independente nas qua-
tro rodas, freio de estacionamento 

eletrônico, tela multifuncional no 
quadro de instrumentos e rodas de 
liga leve, entre outros destaques.
Confira abaixo um resumo dos 
novos itens que passaram a ser 
de série em cada versão:
1.8 Flex AT6 (PCD) – rodas de 
liga leve de 16 polegadas;
Sport 1.8 Flex MT5 e AT6 – sistema 

multimídia Uconnect com tela de 
toque de 5”, câmera de ré e novas 
rodas de liga leve aro 17” (AT6);
Longitude 1.8 Flex AT6 e 2.0 
Diesel AT9 4x4 – sistema mul-
timídia Uconnect com tela de 
toque de 8,4“, compatível com 
interfaces Android Auto e Apple 
Car Play, controle do ar-condi-

cionado pelo monitor ou coman-
dos de voz e novas rodas de liga 
leve aro 18”;
Limited 1.8 Flex AT6 – faróis 
principais e de neblina de LED, 
luzes diurnas de LED, dois air 
bags laterais, dois de cortina e um 
para os joelhos do motorista, sis-
tema multimídia Uconnect com 
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tela de toque de 8,4“, compatível 
com interfaces Android Auto e 
Apple Car Play, controle do ar-
-condicionado pelo monitor ou 
comandos de voz e novas rodas 
de liga leve aro 19”;
Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4x4 – 
faróis principais e de neblina de 

LED, luzes diurnas de LED, siste-
ma multimídia Uconnect com tela 
de toque de 8,4“, compatível com 
interfaces Android Auto e Apple 
Car Play, controle do ar-condicio-
nado pelo monitor ou comandos 
de voz e novas rodas de liga leve 
aro 17”.

Na versão Limited os bancos em couro Seu câmbio automático de 6 volocidades

Destaque para o display de 8,5 polegadas

1.8 Flex AT6 (exclusivo para PCD)

Sport 1.8 Flex MT5

Sport 1.8 Flex AT6

Longitude 1.8 Flex AT6

Limited 1.8 Flex AT6

Longitude 2.0 Diesel AT9 4x4

Trailhawk 2.0 Diesel AT9 4x4

R$ 69.999

R$ 78.490 (redução de R$ 7.000)

R$ 83.990 (redução de R$ 8.000)

R$ 96.990 (valor igual)

R$ 103.490

R$ 125.490

R$ 136.390
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Ford mostra os novos suvs,
esportivos, picapes e conceitos

A Ford antecipou as novidades que reservou para o público do Salão Internacional do Auto-
móvel 2018, de 8 a 18 de novembro, em São Paulo

Da Redação

A mostra inclui desde lança-
mentos que já receberam 
sinal verde para estrear no 

mercado, como o Edge ST, a outros 
que virão mais para frente, como 
o EcoSport sem estepe na traseira. 
Há também conceitos destinados a 
testar a receptividade dos consumi-
dores, caso do SUV Territory, do Ka 
Urban Warrior e das Ranger Storm e 
Black, apontando as tendências fu-
turas da marca.
O Fusion Energi, a F-150 Raptor 
e o Mustang completam a lista, ao 
lado dos demais veículos da linha 
atual da marca. A Ford aproveitou o 
evento também para a demonstração 
de uma tecnologia inédita de mobi-
lidade criada para facilitar o deslo-
camento de cadeirantes, o Tapete de 
Acessibilidade.
 “Os veículos e tecnologias que es-
tamos trazendo para o Salão de São 
Paulo refletem o grande momento de 
transformação da Ford”, disse Lyle 
Watters, presidente da Ford Amé-
rica do Sul. “Eles são um exemplo 

Prévia da Ford no Salão

Nova EcoSport Titanium

da inovação que estamos buscando 
em todas as áreas para responder aos 
desafios atuais e futuros da mobili-
dade, criando soluções sempre com 
foco centrado no consumidor.”
O executivo destacou que o obje-
tivo da Ford é ser a empresa mais 
confiável do setor, criando veículos 
inteligentes para um mundo inteli-
gente, e a importância do mercado 
brasileiro.
“A Ford foi a primeira montadora 
a se instalar no Brasil, onde vamos 
comemorar o centenário no próximo 
ano, e nunca deixamos de acreditar 
no desenvolvimento do País. Temos 
aqui uma estrutura forte e times de 
muito talento, como prova a abran-
gência e o sucesso da nossa linha 
atual de produtos”, disse.
Entre outras conquistas, ele desta-
cou o avanço da Ford na pesquisa 
de satisfação do consumidor em ser-
viços do JD Power, na qual ficou em 
4º lugar este ano, evoluindo do 14º 
no ano passado.

SUVs, esportivos e elétricos

Os SUVs dão a tônica na expo-
sição da Ford, com três grandes 
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Edge ST

atrações. O novo Edge ST, pri-
meiro carro a trazer para o Bra-
sil a grife “Sport Technologies” 
de carros de alto desempenho da 
Ford, chega ao mercado logo após 
o salão. O EcoSport Titanium sem 
o estepe na traseira é outra grande 
novidade que futuramente estará 
nas ruas. Já o Territory, novo SUV 
médio global repleto de tecnolo-
gia, desenvolvido na China, de-
sembarca no salão como conceito.

Fusion Hybrid

O Mustang de nova geração, equi-
pado com um arsenal tecnológico 
de respeito e cavalaria pesada sob 
o capô, tem lugar de honra reser-
vado no estande. Os fãs poderão 
ver três Mustangs GT Premium, 
um deles em versão especial tuna-
da de 1.000 cv.
A F-150 Raptor, picape off-road 
de alta performance, é apresenta-
da na versão 2019, com novas tec-
nologias de controle. Na área de 
carros elétricos a Ford traz o Fu-
sion Energi, versão híbrida plug-
-in do sedã com uma nova bateria 
que também pode ser recarregada 
na tomada.  

Conceitos
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A mostra da Ford inclui também 
conceitos desenvolvidos como 
exercício de design para medir a 
reação dos consumidores com re-
lação a diferentes propostas. O Ka 
Urban Warrior é um deles, com 
acessórios que dão ao Ka Sedan 
uma roupagem esportiva de inspi-
ração aventureira.
A picape Ranger traz duas pro-
postas de personalização, criadas 
a partir de modelos diesel com ca-
bine dupla. A Ranger Storm exibe 
pintura exclusiva em duas cores 
e elementos que reforçam a mus-
culatura da carroceria. A Ranger 
Black, como diz o nome, tem a 
cor preta como tema, criando um 
visual ousado e moderno.

Linha completa

Ka Urban Warrior

Mustang
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O estande da marca adota o con-
ceito visual de galeria de arte, 
com o tema Ford Design Hall. 
A nova linha Ka 2019, equipada 
com motor 1.5 Ti-VCT, transmis-
são automática e central multimí-
dia SYNC 3, é representada pelo 
hatch nas versões Titanium, SEL e 
FreeStyle, além do sedã Titanium.
Além dos modelos já citados, o 
EcoSport estará presente nas ver-
sões FreeStyle e Storm, e o Fu-
sion nas versões Hybrid e Tita-
nium AWD. O New Fiesta hatch, 
o Focus Hatch e o Focus Fastback 
completam a mostra, nas versões 
topo de linha Titanium.

Inovação em mobilidade

A Ford apresentou também uma 
inovação tecnológica. É o Ta-
pete de Acessibilidade, protóti-
po desenvolvido para levar mais 
mobilidade e independência aos 
cadeirantes. Basicamente, ele 
transforma o tapete do porta-ma-

las do EcoSport em uma rampa 
portátil que ajuda a cadeira de 
rodas a vencer obstáculos no seu 
deslocamento.
O uso do acessório foi demons-
trado pelo grupo Menestréis, que 
apresenta o espetáculo Noturno 
Cadeirante, numa performance 
com cadeiras de rodas seguida 
de um vídeo com depoimentos de 
pessoas que atuaram como con-
sultoras do projeto.
“O Tapete de Acessibilidade se-
gue a mesma linha do Boné Aler-
ta, protótipo que foi apresentado 
no ano passado para alertar os ca-
minhoneiros quando é hora de fa-
zer uma pausa para não dormir no 
volante”, disse Lyle Watters. “Ele 
mostra a nossa visão de mobilida-
de focada no consumidor, ou seja, 
com tecnologias que complemen-
tam e vão além do veículo para 
tornar a sua vida melhor e mais 
segura.”

Ranger Black

Territory

Tapete de Acessibilidade (1)
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Caoa Chery lança o
Sedan Médio Arrizo 5

Único da categoria com motor 1.5L turbo Flex.Qualidade, Design e Tecnologia são os
grandes diferenciais do modelo. Veículo é produzido na fábrica de Jacareí (SP) e chega

às concessionárias em novembro

Da Redação

O novo Arrizo 5 chega ao 
mercado brasileiro carre-
gando três pilares impor-

tantes em seu DNA, a Qualidade, 
o Design e a Tecnologia. O mode-
lo da CAOA CHERY oferece para 
o consumidor brasileiro conteúdo 
tecnológico de última geração, 
modernidade, conforto e esporti-
vidade de forma acessível. Com 
estilo arrojado e design extrema-
mente atraente, o Arrizo 5 marca 
a entrada da CAOA CHERY no 
mercado de sedans para atrair um 
novo público: clientes que bus-
cam na tradição deste segmen-
to um veículo sofisticado e com 
muita personalidade.
O modelo, que é o segundo da 
marca a ser fabricado na plan-
ta da CAOA CHERY em Jacareí 
(SP), teve a produção totalmente 
adaptada para receber o novo ve-
ículo. Além dos investimentos na 
implantação de uma nova linha, a 
CAOA CHERY reforçou o qua-
dro de colaboradores, e está pron-
ta para atender com excelência a 
demanda do mercado. A produção 
teve início em outubro e o mode-
lo começa a ser comercializado 
em novembro de 2018.
O Arrizo 5 foi desenvolvido sob 
a plataforma M1X, feita em par-
ceria com grandes montadoras 
globais nos moldes europeus, que 
garante alto nível de competitivi-
dade internacional ao veículo. A 
plataforma M1X tem reconheci-

As lanternas traseiras sobressaem na lateral e na tampa do porta malas

mento mundial e proporciona de-
sempenho excepcional ao veículo 
em conforto, segurança e econo-
mia de produção, sendo conside-
rada um dos segredos da chinesa 
CHERY em seu sucesso de inter-
nacionalização.
Para a estreia no Brasil, o mode-
lo contou ainda com o trabalho 
de um time de engenheiros da 
CAOA CHERY que promoveu 
adaptações na motorização, trans-
missão e suspensão do veículo 
para atender as necessidades do 
consumidor brasileiro, um públi-
co bem exigente que busca, cada 
vez mais, modelos completos e 
acessíveis.

Motor turbo e câmbio CVT

Uma das principais mudanças 

ocorreu na motorização, que ga-
nhou alimentação bicombustível 
compatível com a necessidade 
do mercado nacional. O motor de 
1.5L turbo segue uma tendência 
global focados no downsizing e 
eficiência energética, com veí-
culos mais econômicos e menos 
poluentes, sem perder em desem-
penho. A potência máxima do pro-
pulsor é de 150 cv com etanol/147 
cv com gasolina e torque máximo 
de  19,4 Kgfm a 5.500 rpm, em 
ambos combustíveis.
O Arrizo 5 vem equipado com sis-
tema partida frio sem reservatório 
de gasolina e câmbio automático 
CVT, uma das transmissões mais 
modernas do segmento, que ga-
rante um funcionamento suave e 
linear do motor, sem trancos e os-
cilações bruscas de rotação, pro-

porcionando uma condução mais 
confortável, além de contribuir 
para um baixo consumo de com-
bustível e maior eficiência ener-
gética.
Para os clientes que apreciam a 
sensação da troca de marchas ma-
nual, esse câmbio possibilita até 7 
relações simuladas.

Design arrojado é ponto forte

Inspirado nos movimentos da 
água, o design do Arrizo 5 foi de-
senvolvido pelo “Dream Team” 
da chinesa Chery, que conta com 
profissionais renomados com vas-
ta experiência no mercado euro-
peu e norte americano de design, 
considerados os grandes respon-
sáveis por fazer desse projeto um 
case internacional de sucesso.
Esse time altamente capacitado, 
hoje liderado por Kevin Rice, 
executivo com passagem por 
grandes marcas alemãs, fica alo-
cado no inovador centro de de-
sign da CHERY, em Xangai, de 
onde é implementada de forma 
acelerada a estratégia de levar a 
marca a mercados internacionais 
e o desenvolvimento de produtos 
que atendem aos mais altos pa-
drões de qualidade.
O Arrizo 5 traz linhas harmonio-
sas que são esculpidas ao longo 
da carroceria. Na dianteira, a gra-
de central se une aos faróis com 
duplo refletor e guia de LED, en-
quanto as extremidades inferio-
res destacam as luzes DRL. Nas 
laterais, a moldura cromada nos 
vidros dá um charme único ao vi-
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Bancos em couro e teto solar refinam o modelo

Grafia agora CAOA CHERY em destaque na traseira Faróis com duplo refletor e guia de LED

sual (versão RXT), enquanto os 
retrovisores e maçanetas na cor 
do veículo contribuem para a apa-
rência uniforme do modelo, que 
se conecta de forma elegante com 
a traseira. Assim como o Tiggo 2, 
o novo modelo também traz a as-
sinatura Arrizo dentro do conjun-
to óptico do farol.

Super completo e tecnológico

O Arrizo 5 é um dos veículos 
mais completos de sua categoria. 
Para compor o pacote de conteú-
do do seu novo sedan, a CAOA 
CHERY realizou um intenso tra-
balho de pesquisa de mercado 
para entender as necessidades do 
consumidor brasileiro e detectou 
a importância de investir em itens 
tecnológicos que possibilitem 
uma maior interação entre moto-
rista e veículo.
A sofisticação tecnológica é uma 
das marcas registradas do Arrizo 
5, dentre principais itens desse 
segmento destacam-se os siste-
mas keyless e de partida sem cha-
ve, computador de bordo para o 

motorista com tela de 3,5 pole-
gada e sistema multimídia de 7 
polegadas com espelhamento de 
celular Android AUTO e IOS.
Os itens de segurança também 
são prioridade para quem busca 
um veículo sedan, assim como os 
equipamentos de conforto. Con-
trole eletrônico de estabilidade e 
tração, air-bags, freio a disco nas 
quatro rodas com ABS e EBD, sis-
tema ISOFIX de fixação de cadei-
rinha e indicador de baixa pressão 
nos pneus são alguns diferenciais 
de segurança do Arrizo 5.
No quesito conforto, a direção 
elétrica, o ar-condicionado eletrô-
nico e a câmera de ré são os des-
taques, assim como o espaço in-
terno. O sedan da CAOA CHERY 
tem excelente distância entre-ei-
xos de 2.650 mm, altura de 1.487 
mm, largura de 1.814 mm e 4.532 
mm de comprimento. O porta ma-
las é de 430 litros.
O modelo tem três anos de garan-
tia para o veículo completo e cin-
co anos para motor e câmbio. Ele 
será ofertado nas cores branca e 
preta (sólidas) e prata e marrom 

(metálicas).

Versões RX e RXT

O Arrizo 5 chega ao mercado em 
duas versões: RX e RXT, que se 
diferenciam basicamente pelos 
itens de série. Na versão RXT, a 

topo de linha, o modelo conta ain-
da rodas em liga de 17”, air-ba-
gs laterais e dianteiros e aviso do 
cinto de segurança do passageiro, 
revestimento dos bancos em cou-
ro com porta revistas, banco tra-
seiro com descansa-braço central, 
porta-copos e teto solar elétrico.



Honda Elite 125 quer desbancar 
Yamaha Neo 125

Mundomoto

TEXTO: Cicero Lima
FOTOS: Divulgação
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Na traseira o Elite 125 usa sistema de freio a tambor que conta com o 
auxílio do sistema CBS

Painel digital traz o prático relógio que marca horário

nados – CBS (Combined Brake 
System). O sistema aciona o freio 
dianteiro sempre que o motoci-
clista aperta o manete de freio 
traseiro, garantindo frenagens em 
espaços menores.
Leve e pequeno, o Elite pesa 110 
kg (a seco) e suas medidas tam-
bém são enxutas: 1.772 mm de 
comprimento e 692 mm de largu-
ra. O assento a 770 mm permite 

tocar o chão com facilidade – um 
atrativo para quem está entrando 
no mundo das motos. O tanque de 
combustível tem capacidade para 
6,4 litros e o bocal de abasteci-
mento fica sob o banco.
A presença do tanque de combus-
tível limita o espaço do compar-
timento sob o banco para apenas 
um capacete (integral) e as ferra-
mentas que acompanham o scoo-

Novidade agita o segmento de scooter com 
farol de LED, freio combinado e muita praticida-
de. Modelo chega em dezembro, quando o pre-

ço será definido

O Elite 125 chega com a mis-
são de preencher o line-up 
de scooter da Honda com 

um modelo acessível e fácil de 
pilotar. Outro objetivo do lança-
mento é desbancar o Yamaha Neo 
125, que atualmente lidera o seg-
mento de scooter de entrada. O 
Elite deve chegar em dezembro 
às concessionárias da marca, mas 
seu preço ainda não está definido. 
Equipado com motor de um cilin-
dro alimentado por injeção ele-
trônica e abastecido apenas com 
gasolina, o Elite 125 conta com a 
praticidade do câmbio automático 
(CVT) para aproveitar a potência, 
comedida, de 8,9 cavalos a 7.500 
rpm. O scooter do tipo plataforma 
tem rodas pequenas – 12 polega-
das, na dianteira, e 10, na traseira. 
A suspensão tem curso limitado 
com 80 mm na dianteira e 70 mm 
na traseira. Como outros scooters 
do mesmo porte, o Elite “gosta” 
de ruas bem pavimentadas e não 
é recomendado para lugares com 
muitos buracos.

Tudo combinado

O sistema de freio traz na dian-
teira um disco de 190 mm de diâ-
metro, enquanto a traseira usa um 
tambor de 130 mm. O Elite 125 
vem equipado com freios combi-



ter. Para aumentar a praticidade o 
modelo tem porta-objetos atrás do 
escudo frontal. A plataforma para 
os pés é plana e permite pendurar 
uma pequena sacola ou bolsa.
O painel totalmente digital traz 
relógio e marcador de combustí-
vel. As linhas agressivas e face-
tadas do Elite 125 se completam 
com o apelo (e a praticidade) do 
farol por LED.

Concorrentes

Facilidade de pilotagem e baixo 
custo é a receita para ter sucesso 
nesse segmento que tem em co-
mum o uso de motores de 125 cc. 
Atualmente, a liderança está com 
a Yamaha Neo 125 (vendido por 
R$ 8.290) com quase 9.000 uni-
dades produzidas entre janeiro e 
setembro deste ano. No mesmo 
período, o Lindy 125 (R$ 7.287) 
da HouJue somou 840 unidades, 
enquanto o Suzuki Burgman i (R$ 
8.280) acumulou 600 unidades.
Com um produto mais moderno e 
sua rede maior, a Honda tem tudo 
para liderar as vendas sendo que o 
único obstáculo pode ser o preço 
ao consumidor. Durante o lança-
mento do modelo conversamos 
com alguns concessionários que 
estipularam o preço de R$ 8.500 
como o valor adequado para a 
venda do Elite 125. Na Argentina, O Suzuki Burgman i tem preço sugerido de R$ 8.280 Com o preço sugerido de R$ 8.290 o Yamaha Neo 125 é 

o mais vendido entre os scooter de 125 cc
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O Honda Elite 125 tem medidas curtas: 
somente 1.772 mm de comprimento

o scooter é comercializado por 
67.300 Pesos, equivalente a R$ 
6.863 (câmbio de 24 de outubro).
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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) 3646-2246

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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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

2227 de outubro a 03 de novembro de 2018Conectados para te ajudar comprar e vender!



Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

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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Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

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

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3646-2246

26 27 de outubro a 03 de novembro de 2018 Conectados para te ajudar comprar e vender!




