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Notas

Land Rover apresenta linha 2021, ainda mais refinados e tecnológicos
A Land Rover anuncia a chegada ao
Brasil dos modelos 2021 para os dois
SUVs mais vendidos da marca, o Discovery Sport e o Range Rover Evoque.
Ambos trazem pacote mais completo
de tecnologia, conforto e luxo, além
de uma nova motorização diesel para o
modelo produzido em Itatiaia, no Rio
de Janeiro.
Para o Discovery Sport o destaque fica
para a nova motorização diesel D200,
gerando 199 cv e 43 kgfm de torque a
1.750 rpm, além de receber nova cor
externa Prata Hakuba e novo volante revestido em couro com design esportivo
e minimalista.

O Discovery Sport, fabricado na planta da Jaguar Land Rover em Itatiaia,
terá três versões disponíveis, S, SE e
R-Dynamic SE, todas com duas opções
de motorização, o novo diesel D200 e
o P250 flex. Os preços da versão S na
motorização P250 flex partem de R$
280.950, as versões diesel chegarão as
concessionárias a partir de fevereiro de
2021. Todas as versões oferecem opção
de 7 lugares, aumentando ainda mais a
versatilidade do modelo, com preços a
partir de R$ 289.650, também na versão S com motor P250. O Range Rover
Evoque será ofertado em versão única
no Brasil, R-Dynamic SE, com motor

Mercedes-Benz exporta 50 caminhões Accelo para transporte de
bebidas no Peru

Operador logístico líder do mercado peruano, a empresa Ransa
escolheu o caminhão leve Mercedes-Benz Accelo 815 para uma
nova frota de serviços à CBC,
uma das maiores companhias de
bebidas das Américas, que atua
em mais de 35 países da região.
Produzidos na fábrica de São Bernardo do Campo (SP), os 50 caminhões foram entregues neste mês
de janeiro. A venda foi conduzida
pela Daimler Latina em parceria
com a Divemotor, representante
da Mercedes-Benz no Peru.
A nova frota será utilizada para
potencializar a eficiência das operações de transporte de bebidas
nas regiões das cidades de Lima e
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P250 flex de 250 cv e 36
kgfm de torque. O pacote R-Dynamic acrescenta

mais esportividade e exclusividade ao modelo. O
preço parte de R$ 357.950.

Caminhões VW Delivery atuam na distribuição de vacinas contra a Covid-19
Uma frota de dez caminhões VW Delivery Express está escalada para uma
das missões mais importantes do momento: a distribuição das primeiras doses da Coronavac, a vacina do Butantan e do laboratório Sinovac, em todo o
Estado de São Paulo.
A West Cargo, empresa com expertise em transportes aduaneiros (carga
de exportação e importação), cargas
secas em geral e medicamentos, voluntariou-se para doar o serviço de
distribuição dos imunizantes no Estado de São Paulo.
Como todos os caminhões da frota
West Cargo destinados a transporte de

medicamento, os VW Delivery que
distribuem as vacinas contam com
modernos equipamentos de refrigeração para manter os imunizantes na
temperatura exigida de 4 graus Celsius, sendo rastreados via satélite com
informação on-line da temperatura no
interior do baú durante todo percurso.
Além disso, esses caminhões foram
submetidos a rigoroso processo de esterilização. A empresa elegeu os caminhões Delivery para a missão, em
função da sua agilidade no trânsito,
conforto e facilidade na hora de estacionar, o que é extremamente adequado para esse tipo de operação.

Callao. Isso reforça a parceria da
Ransa com a engarrafadora CBC,
com quem trabalha há mais de
uma década.
Todos os modelos Accelo 815 são
equipados com o motor Mercedes-Benz OM 924 LA, compatível com o padrão Euro 5, que se
destaca, entre vários benefícios
econômicos e ambientais, pela
redução de emissões de CO2 em
até 22%. Contam com cabina dupla, display de leitura a bordo,
tecnologia amigável, telemetria
e câmera traseira. As dimensões
e potência dos caminhões foram
desenhadas para o volume da
operação, alcançando eficiência
de carga.
Editor:
Carlos Eduardo Silva
email: carlos@webseminovos.com.br

Redador:
Luiz Eduardo Soares

Distribuição:
By LeadLovers para mais de 20 mil entre consumidores finais e equipes de vendedores de carros
de todo o Brasil.

Empresa:
WebSeminovos Sistemas Ltda
Av: Del Rey, 111 - torre A -sala 101/102- Caiçara Belo Horizonte - MG - CEP: 30775-240
Tel: 31.3646-2246

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
Fotografias:
Maurício Vieira

Conectados para te
ajudar Comprar e Vender!
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 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!
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Lançamento

Cruze ostenta visual mais
agressivo e tem retorno da versão LTZ
A Chevrolet apresentou o novo Cruze que recebe frente mais esportiva e traz de
volta a versão LTZ do sedã, veículo intermediário ao padrão LT e o Premier.
A tecnologia embarcada ficou ainda maior

Da Redação

O

s clientes do Chevrolet
Cruze percebiam que havia uma lacuna entre a
versão mais espartana LT do modelo e a mais completa Premier.
Assim, como no passado, a versão LTZ acabou sendo a solução
da montadora para o sedã, atendendo à maior demanda de preço
para o carro.
Nesta configuração, o Cruze inova
ao trazer rodas, grade e para-choque mais esportivos, além de um
pacote de equipamentos realmente surpreendente para a categoria.
Além do estilo frontal diferenciado, o Novo Cruze LTZ caracteriza-se pelas rodas aro 17 com acabamento especial, pelas lanternas
com LED, pelo interior premium
em tom escurecido, pela câmera Com acabamento primoroso do interior, o motorista tem todos os instrumentos dispostos a facilitar seus made ré de alta definição e pela nova nuseios. A tela de 7 polegadas da central multimídia é completa
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Com nova frente, o Chevrolet Cruze 2021 ganhou mais esportividade e retornou com uma versão intermediária do sedã

geração do Chevrolet MyLink
com sistema de Wi-Fi nativo. O
motor turbo de alto desempenho,
a transmissão automática de seis
marchas e o OnStar também estão
presentes.
A versão intermediária do Novo
Cruze vai estar disponível igualmente para o modelo Sport6,
que, por sua vez, ganhará visual
mais sofisticado na versão Premier - para acompanhar o acabamento mais exclusivo e requintado da configuração topo de linha
do sedã.
Todas as novidades do Cruze e do
Cruze Sport6 chegam à rede de
concessionárias Chevrolet a partir de meados de fevereiro (sem
preços ainda divulgados) em sete
opções de cores: Cinza Satin Steel,
Branco Abalone, Vermelho Edible
Berries, Preto Ouro Negro, Branco
Summit, Azul Eclipse e Prata Switchblade.

lanternas de neblina, regulagem de
altura dos faróis, luz de condução
diurna, assistente de partida em
aclive, ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura e
sistema automático de recirculação, Chevrolet MyLink com tela
de 7”, Android Auto e Apple Car
Play, sistema premium de áudio
com 4 alto-falantes, 2 Tweeters,
controlador de velocidade de cruzeiro, travas e vidros elétricos por
comando remoto pela chave, sistema Stop/Start desabilitável, acabamento interno premium na cor “Jet
Black”, roda de liga leve aro 17”,
computador de bordo com três modos (informações gerais, viagem
e consumo), sistema OnStar com
myChevrolet App e Wi-Fi nativo.

gem elétrica, alerta de detecção
de pedestre frontal com auxílio de
frenagem, frenagem automática de
emergência em baixas velocidades, alerta de colisão frontal, alerta
de ponto cego, sistema auxiliar de

permanência em faixa, farol alto
adaptativo, indicador de distância
do veículo da frente, carregador
por indução para smartphone, acabamento interno nas cores preto e
caramelo.#

LTZ - conteúdo da versão LT +
roda com acabamento especial
escurecido, grade e para-choque dianteiro exclusivos (sedã),
MyLink com tela de 8” e navega- O novo Cruze conta com alerta de detecção de pedestre frontal com
Versões
dor, lanternas em LED, câmera de auxílio de frenagem
ré de alta resolução, luz de conduConheça os principais equipamen- ção diurna em LED, sistema de igtos de cada versão do Chevrolet nição do motor e abertura da travas
Cruze e Cruze Sport6:
das portas por botão via reconhecimento da chave presencial, sensor
LT - motor turbo com injeção di- de estacionamento dianteiro, frireta de combustível (até 153 cv e so cromado na base das janelas e
24,5 kgfm), transmissão automáti- maçanetas laterais, computador de
ca de seis velocidades com opção bordo com tela colorida de cinco
de troca manual de marchas “Ac- modos (informações gerais, de
tive Select”, direção elétrica pro- áudio, de telefone, de navegação,
gressiva, seis airbags, sistema de configurações do veículo), retrovifreios com ABS, sistema de dis- sor com rebatimento elétrico e teto
tribuição de frenagem (“EBD”) e solar (Sport6).
assistência de frenagem de urgência (“PBA”), alerta de pressão dos Premier - conteúdo da versão
pneus, indicador de nível de vida LTZ + rodas, grade e para-choque
de óleo, controle de tração e esta- dianteiro exclusivos, sistema de
bilidade, sensor de estacionamento estacionamento semiautônomo,
traseiro com câmera de ré, faróis e banco do motorista com regula- Os bancos possuem excelente ergonomia e controles elétricos de posição
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Nova Strada Endurance

Rodamos com a Nova Strada
que tem ‘jeitão’ de Toro
A picape compacta da Fiat sofreu alterações significativas, desde o visual ao
conjunto mecânico, passando pela tecnologia eletrônica embarcada e agora
também tem espaço para cinco pessoas

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

Fiat radicalizou de vez e colocou no mercado nacional
a sua nova picape compacta
Nova Strada, que em quase nada
faz lembrar sua antecessora. O veículo conta com uma versão cabine
dupla de quatro portas, homologada para cinco lugares. Rodamos
com a versão Endurance Cabine
Dupla, equipada com motor 1.4L.
O visual da Nova Strada 2021 está
em linha com o design bem-sucedido, inspirado nos elementos da
picape Toro, com influência de um
legítimo modelo italiano. Sua forte
presença é marcada por uma frente elevada, com destaque para os
faróis de LED afilados com luzes
DRL (Daytime Running Light). O
conjunto ótico produz 1.700 lúmens, cerca de 20% mais luminosidade que seu principal concorrente. Ainda na dianteira, a grade
imponente abriga o logo script da

A nova picape Fiat Strada 2021 oferece também uma versão Cabine Dupla de quatro portas
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A Nova Strada está montada sobre nova plataforma com rigidez maior de 10%, garantindo maior segurança e robustez

marca no centro da peça e traz o
discreto e elegante Fiat flag nas
cores da bandeira italiana, detalhe
que compõe a nova identidade visual que os carros da fabricante receberão daqui para frente. O capô
vincado sugere a força e a robustez que caracterizam o veículo.
Todo seu desenho exclusivo prossegue por uma linha de cintura
ascendente, que destaca vigorosas
caixas de rodas quadradas e laterais esculpidas. Na traseira, as lanternas funcionam como uma assinatura do modelo.
Nova plataforma
A Nova Strada está montada sobre uma plataforma especialmente
desenvolvida para a picape, oferecendo 10% a mais em rigidez torcional, garantia de maior robustez
e segurança.
A suspensão foi alterada para oferecer maior conforto e dirigibilidade do veículo, que agora tem maior

altura do solo (de até 214 mm). Os
ângulos de entrada (de até 24º) e
saída de obstáculos (até 28º). O
novo posicionamento da suspensão traseira provocou um aumento
no vão de carga da caçamba, que
varia de 844 litros na cabine dupla
e nada menos que 1.354 litros na
Cabine Plus. A capacidade de carga também vai além e varia de 650
kg na versão para cinco ocupantes
para até 720 kg na configuração de
entrada.
A movimentação de carga agora é
facilitada pela tampa traseira, que
teve seu peso de manuseio amortecido em 60% por um novo sistema
de mola sem perder robustez, já
que suporta cargas de até 400 kg.
Novos equipamentos
A Nova Strada recebeu, entre outros recursos, controle de estabilidade, assistente de partida em
rampa e controle de tração avançado E-Locker (TC+).

A central eletrônica Uconnect com tela de 7 polegadas permite a conexão com até dois smartphones simultaneamente

A versão Cabine Dupla da Nova Strada foi homologada para transportar
até três passageiros no banco de trás

O novo posicionamento da suspensão traseira provocou um aumento
no vão de carga da caçamba

Trata-se de um sistema voltado
para situações de off-road leve,
que auxilia em manobras do veículo que se encontra em terreno
escorregadio e com a roda pa-

tinando. O mesmo TC+ ativa o
ABS Off-Road, uma calibração
que melhora o comportamento de
frenagem do veículo quando é necessário o acionamento do ABS
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em superfícies deformáveis (areia,
terra, brita, neve).
As versões Endurance são equipadas com o motor 1.4 Fire, que
gera potência de 88 cv a 5.750 rpm
(etanol) e 85 cv a 5.750 rpm (gasolina). Seu torque é de 12,4 kgfm
com gasolina e 12,5 kgfm com
etanol, ambos a 3.500 rpm.
A partir da versão Freedom, a
Nova Strada dispõe de direção
com assistência elétrica, sensor de
pressão dos pneus, volante multifuncional, retrovisores elétricos,
quadro 3,5” de TFT, capota marítima e, entre outros itens, rodas de
liga leve, impulsionadas pelo moderno motor 1.3 Firefly de quatro
cilindros, com 109 cv de potência
a 6.250 rpm e 14,2 kgfm de torque
(etanol); com gasolina, são 101 cv
a 6.000 rpm e torque de 13,7 kgfm
a 3.500 rpm. Trata-se do propulsor mais eficiente e econômico do
segmento e com nota A de consumo pelo Inmetro.
Outro grande destaque é a nova
central multimídia Uconnect 7”,
um dos equipamentos mais modernos de infoentretenimento do
Brasil. Com uma tela sensível ao
toque de sete polegadas, traz recursos sofisticados como Apple
CarPlay e Android Auto com projeção sem fio (wireless). É possível parear até dois smartphones.
Interior
A Nova Strada Volcano conta
também com vidros traseiros elétricos, bancos em couro/tecido,
câmera de ré, volante em couro,
faróis em LED e sensor de estacionamento. A versatilidade do
modelo fica ainda mais evidente
com itens como capota marítima,
barras longitudinais no teto e de
proteção (santantônio), além dos
pneus 205/60 R15 ATR. Como
opcional, o cliente pode optar por
exclusivas rodas de liga leve de 16
polegadas (pneus 205/55 R16).
Para aumentar o conforto a bordo,
os consumidores dispõem de fácil

14

22 a 29 de janeiro de 2021

A Nova Strada 2021 vem com faróis de LED e a grade recebe o logo da marca ao centro, além de uma pequena bandeira nas cores verde vermelho e branco

acesso pelas suas inéditas quatro
portas, além do cuidado no banco
traseiro para acomodar três adultos com conforto.
Internamente, a cabine aumentou
em 30% o número de porta-objetos. Outro fator de grande conforto a bordo está no sistema de
ar-condicionado, redimensionado
especialmente na nova geração da
picape, para climatizar a cabine de
maneira uniforme para todos os
ocupantes.
Segurança
A segurança da Nova Strada é garantida pelas novas suspensões
que asseguram ótima estabilidade e dirigibilidade, direção com
assistência elétrica progressiva
(mais direta com o aumento de
velocidade), faróis de LED, luzes
de posição e lanternas com ótima
visualização, além de recursos eletrônicos de última geração, como

A versão Endurance possui motor 1.4 Fire, com potências de 88 cv (e) e
85 cv(g), com torque de 12,4 kgfm e 12,5 kgfm, respectivamente

os controles de estabilidade, tração avançado (TC+) e assistente
de rampa, que facilita a partida em
subidas íngremes.
Além dos quatro airbags presentes
de série nas versões de cabine dupla, o modelo dispõe de cintos de
segurança frontais com pré-tensionadores e limitadores de carga, e
bancos que protegem os ocupantes
do efeito chicote (whiplash) na coluna cervical em acidentes.
A proteção para crianças conta
com Isofix complementada por
Top Tether, ancoragem superior
que impede a rotação de cadeira
infantil. Em casos de atropelamenetos, o pedestre fica protegido
nas partes baixa e alta das pernas,
assim como também a cabeça, ao
ter o corpo amortecido pelo capô.
Opcionais
A gama da Nova Strada dispõe de
pacotes de opcionais para atender

variados gostos do consumidor.
A versão Endurance tem: Pack
Worker (alarme, travas e vidros
elétricos, break light, fechadura
elétrica na caçamba, comando elétrico na tampa do combustível e
banco do motorista com ajuste de
altura); Pack Audio (rádio, autofalantes, porta USB frontal e volante multifuncional); e Pack Teck
(central multimídia Uconnect 7”,
display digital de 3,5 polegadas no
painel de instrumentos, alto-falantes, duas portas USB, controles de
áudio no volante parcialmente em
couro, câmera de ré e sensor de estacionamento).
A versão Freedom apresenta o seguinte pacote de opcionais: Pack
Teck (central multimídia Uconnect 7”, alto-falantes, câmera de
ré e sensor de estacionamento).
A versão Volcano tem como opcional roda de liga leve 16 polegadas.
Os preços variam de R$ 68.667,00
a R$ 85.964,00.#

A capacidade de carga da picape é de 650 kg na versão Cabine Dupla até 720 kg na configuração de entrada
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Tecnologia digital

Computação em nuvem para os
veículos autônomos
Cruise, GM e Microsoft se uniram no desenvolvimento de estudos que irão resultar
em veículos autônomos no futuro, sem necessidade de motoristas

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

Cruise e a General Motors
anunciaram que iniciaram
um relacionamento estratégico de longo prazo com a Microsoft para acelerar a comercialização de veículos autônomos. As
empresas reunirão sua excelência
em engenharia de software e hardware, recursos de computação
em nuvem, conhecimento de ma-

nufatura e ecossistema de parceiros para transformar o transporte
e criar um mundo mais seguro,
limpo e acessível para todos.
Para aproveitar o potencial da
computação em nuvem para veículos autônomos, a Cruise vai
utilizar o Azure, plataforma de
computação em nuvem de ponta
da Microsoft, para comercializar
suas soluções exclusivas de veículos autônomos em escala. A
Microsoft, como fornecedora de
nuvem preferencial da Cruise,
também aproveitará a profunda

experiência no setor industrial da
Cruise para aprimorar a inovação
de produto com foco no cliente,
com o objetivo de atender empresas de transporte em todo o mundo por meio do investimento contínuo no Azure.
A Microsoft se juntará à General
Motors, Honda e outros investidores institucionais em um novo
investimento de capital combinado de mais de USD2 bilhões na
Cruise, elevando a avaliação de
mercado da Cruise para USD 30
bilhões.

A GM trabalhará com a Microsoft como seu provedor preferencial de nuvem para acelerar suas
iniciativas de digitalização, proporcionando colaboração, armazenamento, inteligência artificial
e recursos de machine learning.
Juntamente com a Microsoft, a
GM buscará oportunidades para
otimizar as operações nas cadeias
de suprimentos digitais, promover a produtividade e trazer novos
serviços de mobilidade aos clientes com mais rapidez.#

Em um futuro bem próximo, os carros poderão rodar sem motoristas. As empresas já estão desenvolvendo estudos neste sentido
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Segurança

Etiquetagem veicular para
os veículos pesados
Programa Nacional de Etiquetagem Veicular, em vigor desde 1º de janeiro, institui a
publicação, em meio digital, de etiquetas sobre itens de segurança em caminhões

Da Redação

O

chas técnicas de cada modelo no
site da marca - volvotrucks.com.
br . A Etiquetagem Veicular traz
informações de desempenho dos
veículos considerando atributos
de segurança ativa e passiva. O
objetivo é auxiliar os transportadores na escolha mais consciente
de seus caminhões
A preocupação da Volvo com a
segurança é notada deste 1959
com a criação do cinto de três
pontos e a abertura de sua patente
para beneficiar toda a sociedade,
o que proporcionou o salvamento
de milhões de vidas.

Programa de Etiquetagem Veicular foi estabelecido pela portaria n.º
374 do Departamento Nacional
de Trânsito (DENATRAN), que
regulamenta alguns dos requisitos para adesão das montadoras
de caminhões ao Programa Rota
2030, ação governamental de incentivo à inovação e desenvolvimento tecnológico na indústria automotiva.
Ações da Volvo
As etiquetas dos caminhões Volvo estão disponíveis junto às fi- Hoje a Volvo é mundialmente re-

conhecida por produzir os caminhões mais seguros do mundo.
Recursos como piloto automático com frenagem automática de
emergência (ACC2), controle eletrônico de estabilidade (ESP), monitoramento da faixa de rodagem
(LKS), detector de atenção do motorista (DAS), entre outros, têm
sido cada vez mais demandados.
Além de inovar continuamente na
segurança de seus caminhões, a
Volvo também compartilha com a
sociedade a visão “Zero Acidentes”, ideal de futuro da marca envolvendo seus veículos.
Para alcançar esse objetivo, a Volvo entende como essencial o investimento na educação cidadã e
conscientização sobre o tema.

Nos últimos anos, o PVST vem
se dedicando à promoção da ISO
39001, norma de gestão para
transportadoras, com foco na gestão de segurança. Mais de 1.000
profissionais do transporte já participaram de workshops em todo
o Brasil e já há frotistas certificados, com resultados comprovados
de redução de acidentes.
Outra iniciativa do PVST é o App
Eu Rodo Seguro, uma parceria da
Volvo com a Polícia Rodoviária
Federal (PRF). O aplicativo emite
alertas sonoros quando o motorista estiver se aproximando dos trechos de maior risco nas BRs. Os
pontos mais perigosos são atualizados a cada semestre, com base
nas estatísticas da PRF.

