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Ford Ranger, Territory e Mustang conquistam importantes prêmios da imprensa
especializada em 2020
A Ford Ranger, o Territory e o Mustang
foram reconhecidos como os melhores
produtos nas suas respectivas categorias,
de picapes médias, SUVs médios e carros
importados, por importantes prêmios da
imprensa especializada em 2020.
A Ranger foi eleita a melhor picape grande no Prêmio Carsughi L’Auto Preferita,
que teve o júri formado por 21 jornalistas,
com votação online. E também foi a principal vencedora da pesquisa Os Eleitos,
da Quatro Rodas, que a apontou como o
veículo com os donos mais satisfeitos do
mercado. É a primeira vez, nos 20 anos
da pesquisa, que uma picape se consagra
com a maior pontuação.
O Mustang venceu como melhor carro
importado do prêmio Abiauto, que reúne
em seu júri mais de 40 jornalistas especia-

lizados representando órgãos de comunicação de todas as partes do Brasil.
O Territory foi o principal lançamento da
Ford este ano no Brasil e na América do
Sul e venceu os prêmios Americar, Top
Car TV e Abiauto de melhor carro e SUV/
Crossover importado, além do prêmio
Carsughi L’Auto Preferita de melhor SUV
médio. O Prêmio Americar 2021, promovido pela Associação América Latina da
Imprensa de Carros, contou com o voto de
57 jornalistas de 12 países da América Latina – Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Equador, México,
Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.
O Prêmio Top Car TV reuniu 34 jornalistas automotivos de televisão e internet,
que este ano também realizaram a votação
online.

ë-jumpy eleito “ International
Van of the year 2021”

CAOA CHERY Tiggo 8 Vence Mais Uma
Premiação

O Citroën ë-Jumpy foi agraciado
com o prestigiado título de “International Van Of The Year 2021”
Seu estilo moderno, o conforto a
bordo, as qualidades dinâmicas e
a capacidade de carga, somados
aos benefícios da melhor tecnologia elétrica, conquistaram o júri
composto por 24 jornalistas e editores de revistas independentes,
especializadas em veículos utilitá-

O CAOA CHERY Tiggo 8 conquista
mais um prêmio no setor automotivo.
O utilitário esportivo foi reconhecido
na categoria “Melhor SUV Médio”
na primeira edição do Prêmio CAOA
CHERY Mobilidade Estadão 2020.
Com um júri composto por cerca de
100 especialistas escolhidos pela equipe editorial da redação do Jornal do

rios leves (VUL). A recompensa,
atribuída pelos membros do júri
I-VOTY, presidido por Jarlath
Sweeney, destaca a pertinência do
modelo, voltado para a transição
energética e adaptado às utilizações profissionais. Vale lembrar
que esta é a sexta vez na história
deste cobiçado prêmio que um
modelo da Citroën é eleito “International Van Of The Year”.

Carro e do Portal Mobilidade, o maior
e mais luxuoso modelo da CAOA
CHERY faturou o primeiro lugar ante
fortes concorrentes.
O reconhecimento reforça o compromisso da CAOA CHERY em oferecer
ao público brasileiro tecnologia e qualidade, com excelente relação custo x
benefício.

Honda convoca proprietários do modelo Accord para atualização do software do módulo de controle da carroceria (BCM)
A Honda Automóveis do Brasil, pautada pelo
seu princípio de respeito aos clientes, convoca
os proprietários dos automóveis Accord relacionados a seguir a comparecerem a uma das concessionárias autorizadas da marca para realizar a
atualização do software do módulo de controle
da carroceria (BCM, em inglês Body Control
Module). Algumas unidades podem apresentar
falha no módulo de controle da carroceria, que
ocasiona problemas de funcionamento de indicadores no painel de instrumentos. As falhas podem afetar a luz indicadora de farol alto, indicadores
de direção (setas), o travamento das portas pelo controle remoto; lavadores
dos limpadores de para-brisas e a câmera de ré.

Os problemas relacionados acima podem ocasionar infrações às legislações de trânsito vigentes.
A atualização do software do módulo de controle da carroceria será realizada de forma gratuita
em uma concessionária Honda.
A consulta à necessidade do reparo deve ser feita no link www.honda.com.br/recall. O agendamento pode ser efetuado pelo mesmo endereço
eletrônico ou pela Central de Atendimento: 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h e sábado, das 09h às 14h - horário de Brasília).
Para conferir os endereços das concessionárias Honda, acesse www.honda.
com.br/concessionarias.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Volkswagen Nivus faz história e se torna o carro mais
premiado do Brasil em 2020
Absoluto, o Volkswagen Nivus é o carro mais premiado do Brasil em 2020. Com design inovador,
novos conceitos de conectividade, tecnologias e segurança, o primeiro ‘smart car’ do País conquistou
o respeito dos jornalistas especializados. Até o momento, o modelo coleciona um total de 10 prêmios
no ano, das mais importantes publicações e associações do Brasil e da América Latina. O Nivus, definitivamente, já tem seu nome gravado na história!
Entre todos os troféus desta vasta galeria, o
mais recente foi conquistado nesta, na 1ª edição do Prêmio Mobilidade Estadão 2020, no
qual foi eleito o ‘Melhor SUV Compacto’,
vencendo o ‘irmão’ T-Cross.

Outras vitórias marcantes do Nivus foram de
melhor ‘SUV Compacto’ do Prêmio UOL Carros, o ‘Carro do Ano 2021’,organizado pela
revista Auto Esporte; ‘Melhor Carro Nacional’
(categoria principal) na 11ª edição do CAR
Awards Brasil 2021, premiação organizada
pela revista CAR Magazine Brasil, a edição
local da CAR Magazine inglesa; e ‘Melhor
SUV América Latina’, entregue pela Americar, associação que reúne 57 jornalistas de 12
países latino-americanos.
O Nivus também foi eleito o ‘Melhor SUV/
Crossover Nacional’ pela Abiauto (Associação
Brasileira de Imprensa Automotiva).

Novo PEUGEOT 208 conquista o título de Melhor Hatch Compacto
2020 do UOL Carros
Após ser o grande vencedor do European Car Of The Year 2020, um dos
prêmios mais cobiçados do mundo, e
também do Carro Elétrico Compacto do Ano, da revista inglesa WHAT
CAR?, com a versão e-GT, o Novo
PEUGEOT 208 conquistou ontem o
título de Melhor Hatch Compacto do
Prêmio UOL Carros, o canal automotivo de um dos maiores portais de internet do mundo.
Há que se destacar o elevado nível de

exigência desta premiação, na qual
cada uma das 14 categorias conta com
três modelos indicados pela equipe
do UOL Carros. Para chegar ao trio
finalista, o time considera elementos
relevantes para o consumidor, como
design, custo-benefício, tecnologia,
conectividade, desempenho e consumo de combustível. É a segunda premiação concedida ao 208 no Brasil:
no mês passado, venceu também o
CAR AWARDS Brasil, da revista Car.

Honda conclui bem-sucedida
temporada de 2020 na F1
O Campeonato Mundial de Fórmula
1 de 2020 foi um dos mais desafiadores em décadas. A competição foi
postergada em seu início e teve de
comprimir uma temporada de 17
corridas em apenas 23 semanas, por
conta da pandemia global de COVID-19.
Mas, mostrando o espírito desafiador inerente à filosofia da Honda,
o fabricante de motores respondeu
com uma de suas temporadas de
maior sucesso nas últimas três décadas. As equipes Aston Martin Red
Bull Racing e Scuderia AlphaTauri
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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.

somam três vitórias, 14 pódios, 20
resultados nos cinco primeiros colocados e 41 finalizações com pontos,
com um time de pilotos composto
por Max Verstappen, Alex Albon,
Pierre Gasly e Daniil Kvyat.
Mais impressionante, devido ao
cronograma extremamente apertado, foi a confiabilidade da Unidade
de Força Honda. O motor RA620H
atendeu ao esperado, com quatro
carros em cada corrida, sendo a
Honda o único fabricante a não receber penalidades relacionadas à
motorização neste ano.
Toda a veracidade dos artigos assinados são de
responsabilidades de seus autores.
O Jornal WSN NEWS 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!

Siga-nos!
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As MELHORES LOJAS e um
dos maiores estoques de BH.
As MELHORES LOJAS e um
dos maiores estoques de BH.
As MELHORES LOJAS e um
dos maiores estoques de BH.
www.portalautoshopping.com.br
www.portalautoshopping.com.br
www.portalautoshopping.com.br

Conquiste seu
novo carro!
Conquiste seu
novo carro!

(31) 3419.6000

Av. Pedro II, 1.900
(31) 3419.6000

Av. Pedro II, 1.900
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Lançamentos

Alemães exibem potência
e caráter esportivo
Chegam ao mercado nacional os Audi RS 4 Avant e o RS 5 Sportback, com destaques para
o novo conjunto ótico e o sistema MMI touch. O motor de ambos é um V6 que gera cerca de
450 cv de potência

Luiz Eduardo Soares
Redator

O

s modelos RS 4 Avant e RS
5 Sportback acabam de chegar ao Brasil e fazem parte
dos nove veículos esportivos confirmados pela Audi para o nosso, em
conjunto com RS 6, RS 7, RS Q3,
RS Q3 Sportback, RS Q8, TT RS e
R8. Os modelos encomendados em
período de pré-venda já começaram
a ser entregues aos clientes em todo
o País.
O novo motor 2.9 TFSI biturbo V6
foi desenvolvido a partir do 2.7 litros V6 do primeiro RS 4 Avant de
1999 e é utilizado nos novos modelos esportivos da marca – RS 4
Avant e RS 5 Sportback – e elevaram a potência de 380 cv para 450
cv. Isso permite que os RS 4 Avant e
RS 5 Sportback acelerem de zero a
100 km/h em apenas 4,1 segundos e
3,9 segundo, respectivamente.
A potência do 2.9 TFSI flui para o
sistema de tração integral quattro
por meio do câmbio esportivo tip-

A ‘perua’ RS 4 Avant tem desempenho de carro esportivo e oferece conforto para a família

tronic de oito velocidades. Na direção normal, o sistema fornece mais
potência ao eixo traseiro. Seu diferencial central puramente mecânico

direciona 60% do torque para o eixo
traseiro e 40% para o dianteiro. Se
ocorrer a necessidade de prioridade
em um eixo, a maior parte da po-

tência é rapidamente redirecionada
para o outro eixo – até 70% para a
frente ou até 85% para o eixo traseiro. Esta atividade permite uma
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Apesar de ser um carro familiar, a RS 4 Avant tem desempenho espetacular: de 0 a 100 km/h em apenas 4,1s

distribuição de torque claramente
definida por roda. O condutor pode
criar também a sua experiência de
condução pessoal através do sistema Audi drive select, que influencia o gerenciamento do motor e da
transmissão, suspensão, direção
dinâmica, o diferencial esportivo
quattro, o som do motor e as características do ar condicionado
automático. Existem quatro perfis
disponíveis: conforto, automático,
dinâmico e personalizável – este
último permite pré-definir dois modos de direção.

Visual agressivo
Os modelos Audi RS 4 Avant e Audi
RS 5 Sportback possuem grade Singleframe mais larga e plana e novo
conjunto ótico com faróis LED Matrix de série – o RS 5 possui, inclusive, a tecnologia Audi Laser light.
Chamam a atenção também os detalhes em preto na frente do capô e
nas laterais dos faróis.
No novo RS 4, além do design característico de uma stationwagon
Audi, o spoiler traseiro, grade do diO interior é muito bem acabado, aliando o bom gosto à funcionalidade e
praticidade dos instrumentos

O motor é um V6 de 2.7L
derivado do antigo V6 que
gerava 70 cv a menos

fusor e as ponteiras de escape conferem ao veículo um acabamento
distinto. O compartimento de bagagem tem capacidade para 505 litros,
que aumenta para 1495 litros com
os bancos traseiros rebatidos.
O design exterior do RS 5 Sportback é reconhecível à primeira vista
pelas aberturas de ventilação acima da grade. Os arcos das rodas 15
milímetros mais largos dão ao RS 5
uma aparência impressionante. Ele
ganhou novos desenhos nas soleiras
laterais e na inserção do difusor na
extremidade traseira, que engloba
os dois grandes tubos de escape.

Os bancos com acabamento em alcântara aumentam o requinte do interior
do veículo

No interior, ambos trazem o novo
conceito operacional do MMI Touch de 10,1 polegadas. O grande
display independente com feedback acústico é ligeiramente inclinado para o motorista. O sistema de
infotainment fornece ao condutor
informações sobre a temperatura do
sistema motriz, aceleração longitudinal e lateral e diferencial esportivo quattro.
No novo Audi virtual cockpit plus,
com tela de 12,3 polegadas possui

design de desempenho específico
do RS, que exibe a escala de velocidade de rotação como um tipo
de ângulo que inclui uma tela mais
limpa.
Versão única
Nos dois esportivos ainda há acabamento interno em black piano,
ar-condicionado de três zonas, bancos dianteiros esportivos, itens do
interior em couro Alcântara (volan-

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Apesar de possuir linhas sóbrias, o Audi RS 5 Sportback não perdeu o visual agressivo, o que combina com seu alto desempenho dinâmico

te com base aplanada, console central e alavanca de câmbio), rodas de
liga leve de 20 polegadas, controle
de cruzeiro adaptativo com aviso de
saída de faixa, sistema de interface
para smartphones, Audi Phone Box
Light (que carrega o celular por indução) e sistema de som Bang &
Olufsen.
Como opcionais para ambos é possível escolher freios de cerâmica nas
cores vermelho, cinza antracite ou
azul, além de Pacote Exterior Preto
(longarinas do teto, logotipo Audi
Rings, frisos decorativos, capa do
retrovisor e detalhes da roda. Para
o RS 5 há também a opção de rodas
de liga leve 20” de bronze.
As cores disponíveis para o Audi
RS 4 Avant incluem Azul Navarra,
Azul Turbo, Branco Geleira, Cinza
Daytona, Cinza Nardo, Preto Mito,
Verde Sonoma e Vermelho Tango. O aerofólio traseiro aliado às lanternas longilíneas e às duas ponteiras do escapamento completam a harmonia
O programa Audi Exclusive tam- visual da traseira
bém inclui outras como o nostálgico Azul Nogaro, cor imortalizada
no lendário RS 2.
Os modelos são comercializados
em versão única e estão disponíveis
para venda nas concessionárias com

Seguindo o padrão esportivo da Audi, o interior do RS 5 Sportback é completo e possui acabamento esmerado

possibilidade de configuração personalizada antes da produção. O RS
4 Avant será comercializado por R$
585.990,00, enquanto o RS 5 Sportback por R$ 605.990,00, ambos na
modalidade venda direta.#

Para um sedã esportivo, nada melhor do que um desempenho surpreendente: de 0 a 100 km/h em apenas 3,9s
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VW up! 2021

Versão única Xtreme para
quatro ocupantes
Com preço a partir de R$ 60.090,00, o hatch compacto agora transporta somente
quatro pessoas. A montadora oferece unicamente o VW up! Xtreme 1.0 TSI, que
chega bem completa ao mercado
Luiz Eduardo Soares
Redator

S

egundo pesquisa de alguns
veículos da imprensa especializada, o VW up! é o hatch
compacto mais aprovado por seus
proprietários. Mas isso não impediu
que a montadora direcionasse o foco
unicamente para a produção do carro
na versão Xtreme equipado com motor 1.0L turboalimentado. O aumento da segurança também foi alvo de
desenvolvimento por parte dos técnicos da Volkswagen.
Desde seu lançamento em 2014, o
up! sempre foi referência em segurança entre os hatches compactos e o
modelo foi o primeiro de sua categoria a receber cinco estrelas no crash-test realizado pelo Latin NCAP naquele mesmo ano.
Para aumentar a segurança o VW up!
Xtreme 1.0 TSI, o modelo 2021agora também conta com duplo airbag
frontal, sistema ISOFIX para fixação
da cadeirinha infantil no banco traseiro, Top Tether, alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança, freios ABS (antitravamento
das rodas) com EBD (distribuição
eletrônica da força de frenagem),
ESS (alerta de frenagem de emer-

gência), TC (controle de tração) e
DRL (luz de condução diurna).
Para atender à legislação que exige
cinto de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes do veículo, o modelo produzido na fábrica
da Volkswagen em Taubaté, interior
de São Paulo, passa a transportar somente quatro ocupantes, mas todos
dentro do exige a Lei, eliminando-

-se, assim, o lugar para o passageiro
que viajaria no centro do banco traseiro.
Bem completo
Por ser única, a versão Xtreme é
completa e sem opcionais, chegando
às concessionárias com uma extensa
lista de equipamentos, preservando
sua relação custo-benefício como
uma das melhores do segmento. Destaque para a direção com assistência
elétrica (Easy Drive), volante mul-

tifuncional, ar-condicionado com
filtro de pólen e poeira, sensor de
estacionamento traseiro (Park-Pilot),
banco do motorista e coluna de direção com ajuste milimétrico de altura,
computador de bordo ‘Plus’, chave
tipo ‘canivete’, ‘Keyless’ (sistema de
alarme com comando remoto), rodas
de liga leve de 15 polegadas, sistema de som ‘Composition Phone’,
4 alto-falantes, 2 tweeters e antena
no teto, suporte para smartphone,
travas e vidros dianteiros elétricos,
espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função
tilt-down no lado direito, detalhes
internos do painel com acabamento
em ‘Chrome Effect’, revestimento
dos bancos em malharia Loop Preto,
entre outros.
Já com relação ao design, o up!
Xtreme 2021 vem com faróis com
máscara escurecida, faróis de neblina, friso duplo na grade dianteira,
luzes indicadoras de direção integradas aos espelhos retrovisores externos, maçanetas na cor do veículo, para-choque dianteiro com área
central em ‘Preto Brilhante’, rack
do teto longitudinal em ‘chrome
effect’ e tampa do porta-malas pintada em preto com abertura elétrica
‘push button’.
Cinco cores estão à disposição: as
sólidas ‘Preto Ninja, Branco Cristal e Vermelho Flash, e as metálicas
Cinza Platinum e Prata Sirius, que
custam R$ 1.570.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Motor turbo
O VW up! 1.0 TSI é equipado com
o motor EA211 1.0 TSI de três cilindros, turboalimentado, Totalflex
e com injeção direta de combustível,
o up! tem 105 cv (77 kW) e 101 cv
(74 kW) de potência máxima quando abastecido com etanol e gasolina,
respectivamente. O torque surpreende com 16,8 kgfm (165 Nm), 100%

25 de dezembro a 09 de janeiro de 2021
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disponível já a partir de baixos 1.500
rpm, entregando acelerações e retomadas vigorosas. Em termos de números, a aceleração de 0 a 100 km/h
acontece em apenas 9,3 segundos e a
velocidade máxima é de 183 km/h,
quando abastecido com etanol.
Junto a este propulsor está sempre
uma transmissão manual de cinco
marchas MQ200, que torna o up! um
carro muito agradável na correria do

O interior tem bom nível de acabamento e a versão é bem completa

A solução encontrada pela VW: homologação do up! para somente quatro pessoas

dia a dia e perfeito para uma ‘tocada
mais apimentada’.
Compacto por fora, com 3.645 milímetros de comprimento, o hatch da
Volkswagen tem 2.421 milímetros de
distância entre os eixos, 1.910 milímetros de largura e 1.504 milímetros
de altura. Já o porta-malas tem capacidade para 285 litros. E caso seja
necessário levar um objeto maior, o
banco traseiro é rebatível.#
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Um “Gol de Placa” que
saiu de um sonho
Instalada no Portal Auto Shopping desde 2015, a Golaço Automóveis se prepara
para a inauguração de sua nova loja no Somarcas Auto Shopping, em Contagem

legenda

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

revenda de veículos seminovos Golaço Automóveis
se encontra no mercado há
mais de cinco anos e se prepara
para sua primeira expansão. Dado
ao grande sucesso atual, as instalações da empresa já permitem que o
estoque tenha entre 40 e 50 veículos, com uma média mensal de vendas correspondente a 35 unidades.
É evidente que com o crescimento
da carteira de clientes, a Golaço se
vê na necessidade de ampliar seu
espaço operacional e a oportunidade chegou com o surgimento do
Somarcas Auto Shopping, que será
inaugurado no próximo mês na avenida Babita Camargos, em Conta-

gem. “Com as novas instalações,
teremos a oportunidade de atendermos a um número maior de clientes
e oferecermos maior conforto àqueles que nos procurar”, prevê Cristiano Lopes Ribeiro, diretor da Golaço.

em documentos fiscais, tributários,
organizacionais e de transferências
junto ao Detran, além de documentação cartorial”, explica Cristiano.
Esse conhecimento levou a Jat Veículos a contratar o ex-estagiário
para a área administrativa da emEstagiário
presa, onde por nove meses desempenhou com grande capacidade as
Cristiano conta que a sua entrada no tarefas burocráticas.
mercado de veículos se deu de forma
muito pitoresca, inclusive a maneira
Vendedor
de como surgiu o nome Golaço.
O primeiro contato com o setor se Em 2001, Cristiano Ribeiro condeu em 1999, quando Cristiano foi cluiu que tinha a capacidade para
contratado pela Administração do ser vendedor de automóveis e rePortal Auto Shopping como esta- solveu ingressar por este novo cagiário, na época em que o diretor minho. A princípio trabalhou como
era Flávio Salgado e Rosane era a vendedor em concessionárias,
gerente financeira. “Como estagi- prestando serviços em empresas
ário, fiquei por seis meses, sendo das marcas Peugeot, Fiat, Ford e
elevado a um posto como auxiliar Toyota, o que gerou uma enorme
administrativo, o que me deu uma experiência no mercado de veícugrande bagagem de conhecimentos los, principalmente em relação aos

seminovos. A ideia de ter uma loja
própria já passou a fazer parte dos
planos do futuro comerciante. “Eu
já tinha amadurecido o pensamento
sobre ter uma revenda de seminovos e aguardei o melhor momento
para concretizar o meu desejo. E,
em uma bela noite, sonhei que minha loja ia se chamar Golaço Automóveis”, relembra.
Com o nome já definido na cabeça e ao aparecer uma oportunidade
de se instalar no Portal Auto Shopping, Cristiano Ribeiro encontrou
Adilson Cassemiro, um parceiro
que decidiu seguir juntos com a
ideia de inaugurar a nova loja de
seminovos.
Dessa forma, surgira em 2015 a
Golaço Automóveis, empresa que
vem crescendo dia a dia e que está
sempre anotando mais que um simples gol, mas um verdadeiro “Gol
de Placa”.#
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