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Veja na página 06

SUV médio chega em breve ao nosso mercado, 
se posicionando entre o T-Cross e o Tiguan

Escolha alguém credenciado no momento de con-
tratar um despachante

Volkswagen Taos  Lei de Proteção de Dados
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Agora com multimídia flutuante.Agora com multimídia flutuante.
O preço subiu em até R$ 6 milO preço subiu em até R$ 6 mil
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Aqui no WebSeminovos trabalhamos com toda a 
atenção para te ajudar fazer uma ótima compra e 
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As transações de veículos usados, consideran-
do todos os segmentos automotivos (automó-
veis, comerciais leves, caminhões, ônibus, mo-
tocicletas, implementos rodoviários e outros), 
apresentaram retração de 4,17% em janeiro, na 
comparação com o mesmo mês de 2020.
Ao todo, foram transacionadas 1.159.997 uni-
dades, em janeiro de 2021, contra 1.210.465, 
em janeiro de 2020. Na comparação com de-
zembro do ano passado, o resultado foi uma 
retração de 27,15%, quando foram transferidas 
1.592.248 unidades.
“O mês de janeiro é, tradicionalmente, mais 
fraco em vendas de veículos, em função das 
despesas de início de ano das famílias, como 
as escolares, por exemplo. O agravamento do 

COVID-19 e o esgotamento das redes hospita-
lares, em algumas localidades, têm retornado 
o comércio à fase vermelha, o que limitou a 
atuação das Concessionárias nos finais de se-
mana, principalmente, no final de janeiro, ava-
lia Alarico Assumpção Júnior, Presidente da 
FENABRAVE.
Para os segmentos de automóveis e comerciais 
leves, as transações apresentaram queda de 
5,15%, em janeiro/2021, na comparação com 
o mesmo mês do ano passado. Ao todo, foram 
negociadas 869.169 unidades, no primeiro mês 
de 2021, contra 916.360 unidades, em janeiro 
de 2020. Em relação a dezembro do ano passa-
do, quando foram comercializadas 1.204.904 
unidades, houve queda de 27,86%.

Transações de veículos usados caem 4,17% em janeiroTransações de veículos usados caem 4,17% em janeiro

Em expansão no mercado nacio-
nal, a CAOA Montadora anuncia 
a criação de 150 novos postos de 
trabalho em Anápolis (GO). As 
contratações têm como objetivo 
suprir o crescimento de volu-
me da marca CAOA CHERY na 
unidade fabril. A planta de Aná-
polis é responsável, atualmente, 
pela produção de três SUVs do 
portfólio da montadora: Tiggo 
5X, Tiggo 7 e Tiggo 8. Os novos 
funcionários já iniciaram suas 
atividades na fábrica. Entre as 
contratações estão montadores 
de veículos, operadores de pro-
dução e auxiliares de logística. 
Todos os profissionais serão ca-
pacitados pela CAOA Montado-

ra e já estão em treinamento para 
desempenharem suas atividades 
seguindo os pilares de Qualida-
de e Tecnologia da companhia.“-
Temos muito orgulho, como uma 
montadora 100% nacional, em 
seguir investindo no Brasil. Sa-
bemos de todas as dificuldades 
que o mercado enfrenta global-
mente, mas escolhemos acreditar 
no nosso País e na sua capacida-
de de recuperação. Essas novas 
vagas fazem parte de um gran-
de plano que iniciamos em 2020 
para a planta de Anápolis que in-
clui um investimento de R$ 1,5 
bilhão”, comenta o Chairman da 
CAOA, Carlos Alberto de Oli-
veira Andrade.

A Mercedes-Benz inicia nessa semana 
as reservas de seu novo SUV, o GLA 
200 AMG Line. Agora em sua segunda 
geração, o modelo foi totalmente reno-
vado, apresentando maiores dimensões 
externas e internas, entregando um pro-
duto de personalidade própria, pronto 
para qualquer ocasião.
Destacam-se nessa versão os Pacotes 
AMG para Exterior (grade frontal dia-
mante cromada, para-choques e rodas 
exclusivas AMG de 20”) e Interior (vo-
lante, pedais, molduras de acabamento 
e bancos esportivos).
Completam a lista de inovações da ver-
são as duas telas de 10” no quadro de 
instrumentos e console central, que em 
conjunto com o sistema MBUX - Olá 
Mercedes - facilita a vida a bordo, uti-
lizando comandos via tela touchscreen, 
touchpads no volante e console central 
e por voz. Tudo isso para que o acesso 

as funções de entretenimento, integra-
ção de smartphones e ajustes gerais se-
jam ainda mais rápidas e intuitivas.
Um extenso pacote de equipamentos 
de série está disponível na versão de 
lançamento, com destaque para itens 
como o assistente ativo de distância 
DISTRONIC, Assistente de direção, 
Assistente de ponto cego, Assistente 
de manutenção de faixa, Assistente de 
desembarque, assistente de estaciona-
mento PARKTRONIC e câmera de ré, 
carregador de celular wireless, pacote 
completo de funções Keyless GO (par-
tida, aberturas e fechamento de portas e 
porta-malas sem uso da chave), Faróis 
LED High Performance e teto solar 
panorâmico. O Mercedes-Benz GLA 
200 AMG Line está disponível para 
reservas em toda a rede de concessio-
nários com preço público sugerido de 
R$ 325.900,00
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Lançamento

Desde o dia primeiro de fe-
vereiro, a Toyota colocou 
à disposição dos consumi-

dores o modelo 2022 do Corolla. 
Em evidência, todas as versões 
tiveram a multimídia alterada, 
passando a ser flutuante, já que o 
antigo equipamento era objeto de 
muitas críticas negativas. 
Para as versões XEi e Altis 
Hybrid, a montadora passou a 
utilizar nas maçanetas internas o 
acabamento na cor prata. 
Para valorizar ainda mais a ver-
são ALTIS 2.0L Premium, foi 
adotada uma tela TFT com au-
mento de tamanho de 4,2” para 
7”, como a que está disponível 
atualmente nas versões híbridas, 
e inclusão de sensores de esta-
cionamento dianteiro e traseiro. 
Estes sensores também estão 
presentes na versão Altis Pre-
mium Hybrid. 

Alteração significativa doAlteração significativa do
Corolla 2022: preços mais altosCorolla 2022: preços mais altos
Mantendo basicamente a mesma receita dos modelos que se encontram atualmente no mer-
cado, o Toyota Corolla 2022 quase não possui alterações e a versão mais barata GLi 2.0L é 

oferecida ao preço de R$ 120.790

Luiz Eduardo Soares
Redator

O interior bicolor que mescla couro e plástico dá um toque de requinte ao já consagrado Corolla
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O Corolla 2022 está disponível 
nas cores Cinza Celestial, Prata 
Supernova, Vermelho Granada, 
Preto Eclipse, Branco Polare e 
nas novas opções Branco Lunar 
e Cinza Granito.

Mercado cativo 

Em um ano desafiador como foi 
2020, o Toyota Corolla superou 
40 mil unidades comercializa-
das, mantendo novamente a li-

derança no segmento de sedãs 
médios no País.
A configuração híbrida flex, que 
teve cerca de 9 mil unidades ven-
didas no ano passado, foi respon-
sável por mais de 48% das vendas 



O grafismo multicolorido dos mostradores do sedã tem efeito visual 
agradável e de fácil identificação

No modelo 2022 do Corolla, a tela do sistema multimídia perdeu a capa traseira e foi adotada a flutuante, mui-
to mais elegante
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de todos os veículos eletrificados 
no Brasil neste período, o que 
torna o Corolla o carro-chefe no 
avanço da hibridização em terri-
tório nacional e reforça a premis-
sa da Toyota ao oferecer soluções 
de mobilidade cada vez mais sus-
tentáveis e tecnológicas aos con-
sumidores brasileiros.
Considerado o sedã médio com 
mais itens de segurança do Brasil, 
o Toyota Corolla é equipado des-
de a versão de entrada GLi com 
sete airbags (dois frontais, dois 
laterais, dois de cortina e um de 
joelho para o motorista), câmera 
de ré com linhas de distância com 
projeção na central multimídia, 
faróis com acendimento automá-
tico e com ajuste de altura, con-
trole eletrônico de estabilidade 
(VSC), controle eletrônico de tra-
ção (TRC), sistema de assistência 
ao arranque em subida (HAC), 
sistema ISOFIX para fixação de 
cadeirinhas infantis no banco tra-
seiro. 
Já as versões Altis (com moto-
rização convencional e híbrida) 
recebem o exclusivo pacote de 
segurança ativa Toyota Safety 
Sense (TSS), sistema que conta 
com um radar de ondas milimé-
tricas combinado com uma câme-
ra monocular para detectar uma 
variedade de perigos e alertar o 
motorista. 

Segurança

No pacote TSS estão incluídas as 

tecnologias:
- O Sistema de Pré-Colisão Fron-
tal do Toyota Safety Sense usa a 
câmera e o radar de ondas mili-
métricas para detectar veículos 
que circulam nas ruas e estradas. 
Se o sistema detectar a possibili-
dade de uma colisão, alerta o mo-
torista por meio de avisos sonoros 
e visuais e ativa a assistência de 
frenagem para evitar ou reduzir 
os danos causados por elas.
- Em determinadas circunstân-
cias, o Sistema de Alerta de Mu-
dança de Faixa (Lane Departure 
Alert System - LDA) é projeta-

do para detectar desvios de pista 
quando as linhas divisórias são 
visíveis. Ao ouvir e ver os alertas, 
e depois de verificar que é seguro 
fazê-lo, o veículo deve ser redi-
recionado para o centro da pista. 
O sistema também inclui a fun-
cionalidade de condução assis-
tida. Quando é ativado e detecta 
que o veículo está se desviando 
inadvertidamente, o sistema pode 
aplicar pequenos movimentos de 
correção no volante para ajudar a 
manter o veículo na pista.
- Faróis altos automáticos (AHB) 
são um sistema de segurança pro-
jetado para ajudar o motorista a 
ver mais claramente à noite sem 
ofuscar os outros motoristas. O 
AHB trabalha com uma câmera a 
bordo para detectar os faróis dos 
veículos que se aproximam e os 
faróis traseiros dos veículos na 
frente e alterna automaticamente 
entre os faróis altos e baixos con-
forme a situação.
- O Controle de Cruzeiro Adap-
tativo (ACC) é um sistema se-
melhante ao “cruise control”, que 
permite a condução a uma velo-
cidade constante predeterminada. 
O ACC usa o radar de ondas mi-
limétricas montado na grade fron-
tal e a imagem da câmera projeta-
da a bordo para detectar veículos, 
calcular sua distância e ajustar a 
velocidade para ajudar a manter 

uma distância predeterminada de 
veículo para veículo.

Garantia e preços

O Corolla conta com cinco anos 
de garantia de fábrica, tanto para 
a versão 2.0L Dynamic Force, 
quanto para a versão híbrida flex. 
Nesse sentido, a Toyota reitera a 
confiança em seu icônico produto 
e garante uma compra ainda mais 
tranquila a seus clientes.
Ainda sobre confiança em seu 
produto, a Toyota disponibiliza 
garantia estendida de oito anos 
para todo o sistema híbrido do 
Corolla, composto por bateria hí-
brida, inversor/conversor, módu-
lo de controle da bateria híbrida 
e módulo de controle de energia. 
Vale ressaltar que a garantia es-
tendida de oito anos é válida para 
todos os modelos da marca equi-
pados com motorização híbrida.
Os preços surpreenderam a todos 
já que o carro não sofreu altera-
ções que justificassem o aumento 
exagerados dos valores. A versão 
Altis Hybrid (Premium Pack) foi 
cotada em R$ 158.890; as ver-
sões Altis Hybrid e a Altis Pre-
mium 2.0L ficam um pouco mais 
abaixo, por R$ 151.090; a XEi 
2.0L está sendo oferecida por R$ 
129.190; e a mais barata GLi 2.0L 
é encontrada a R$ 120.790.#
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AG Automóveis conquista AG Automóveis conquista 
três placas Keep Sellingtrês placas Keep Selling

Ao atingir a marca superior a 600 veículos comercializados em 2020, a revenda
fez por merecer as placas Blue, Green e Black. A premiação foi entregue na

sede da empresa no dia 4 de fevereiro 

Premiação

A equipe da WSN TV DO 
CARRO, representada pelos 
seus diretores José Fontes 

Neto, Carlos Lyra e Carlos Eduardo 
Ribeiro, esteve presente na sede da 
empresa AG Automóveis para reali-
zar a primeira de muitas das ações 
de entrega de placas da campanha 
Keep Selling. A filosofia aplicada 
à premiação se traduz pela ideia 
“Continue Vendendo” e se trata do 
reconhecimento às lojas pelas metas 
alcançadas em vendas de veículos. 
“Nossa campanha é composta por 
quatro placas sendo que cada uma 
se refere a uma meta atingida, ou 
seja, a Blue para 100 carros ven-

Luiz Eduardo Soares
Redator
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Durante a entrega um momento descontraído e um bom papo com os amigos
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didos, a Green 300 carros, a Black 
500 e a Gold para a empresa que 
vender 1.000 unidades”, explica o 
diretor Carlos Eduardo.
De acordo com o diretor, essa cam-
panha tem por objetivo único o de 
motivar e reconhecer os esforços 
dos lojistas que estão na WSN TV 
DO CARRO. “Para o final do ano, 
reservamos uma surpresa bem legal 
para os participantes da campanha”, 
antecipa.
A primeira loja que jus à premiação 
foi a AG Automóveis, que bateu a 
marca com mais de 600 carros ven-
didos em 2020. A equipe da TV DO 
CARRO foi até à loja e entregou as 
placas Blue, Green e Black aos dire-
tores da empresa. José Fontes Neto 
afirma: “Nos sentimos muito honra-
dos em fazer parte desse momento 
tão especial ao entregar essas placas 
aos representantes da AG Automó-
veis”. 

Palavras da AG

Os representantes da AG Automó-
veis também se manifestaram:
“Eu agradeço a parceria entre a 
WSN TV DO CARRO e a AG Au-
tomóveis sobre a oportunidade de 
poder mostrar que aqui temos uma 
gestão diferenciada, com muita mo-
tivação, empenho, cobrança, alegria 
e união da equipe. Isso, sim, faz jus Magno Agner, Aloisio Junio e Gleyson Winster

a conquista destas placas”, afirma 
Magno Agner , carinhosamente co-
nhecido como “Gabriel Jesus”.
“Primeiramente, mais uma vez 
quero a agradecer à WSN TV DO 
CARRO pela parceria existente. 
Aqui, a responsabilidade é dividida 
e faço isso com cada um dos nossos 
consultores. A minha função na em-
presa é a de diretor comercial mas 
sem eles (os consultores) talvez não 
tivéssemos vendido nem 20 carros. 
Quero agradecer a toda minha equi-
pe e a todos os clientes. Vale lem-
brar que fizemos 603 novos amigos 
e nossa meta e missão é essa: além 
de vendermos carros realizamos so-
nhos e por isso, agora em 2021, va-
mos em busca da placa Gold”, afir-
ma o diretor Aloísio Júnio.
“Está por vir a placa Gold. Nesse 

ano, vamos chegar aos mil carros 
vendidos e buscar a nossa placa 
Gold. Tenho que agradecer imen-
samente os mais de 600 clientes 
que compraram os carros conosco 
em 2020. Não foi um ano fácil. 
Por causa da pandemia tivemos 
que nos reinventar. Tivemos que 
fazer muita coisa nova como de-
safiar a equipe para utilizar seus 
120% de entrega e performance. 
Então, agradeço aos clientes e 
dedico, em especial, essa premia-
ção aos colaboradores que estão e 
estiveram conosco para celebrar 
essa conquista. Vamos, agora, com 
muita energia, muita determinação 
e foco em 2021 em busca do nosso 
propósito que, se Deus quiser, será 
superior ao do ano anterior”, pala-
vras do diretor Gleyson Winster.#



Volkswagen anuncia o Taos Volkswagen anuncia o Taos 
para os próximos mesespara os próximos meses
Prometendo muito conforto e grande espaço interno, o no SUV médio da marca se posiciona-
rá entre o compacto T-Cross e o Médio Tiguan. O motor será o 1.4L TSI de 150 cv de potên-

cia e 25,5 kgfm de torque

Pré Lançamento

Para quem acha que o T-Cross é 
muito pequeno e o Tiguan tem di-
mensões avantajadas, a Volkswa-

gen está prometendo apresentar o utili-
tário esportivo Taos, que estará situado 
justamente entre esses dois veículos. O 
Taos deverá ser lançado no Brasil den-
tro de alguns meses e seguindo a lógica, 
terá um preço intermediário entre R$ 
130 mil e R$ 150 mil.
Conhecido internamente pelos técni-
cos da montadora pela denominação 
Projeto Tarek, o Taos utiliza a mesma 
plataforma avançada MQB do SUV 
Karoq, produzido na República Tche-
ca e que já é vendido em toda a Euro-
pa, apesar de possuírem visuais bem 
distintos. O Volkswagen Taos será 
produzido na Argentina e terá o mo-
tor 1.4L TSI fabricado na unidade de 
São Carlos, no estado de São Paulo. 

Foco no desempenho 

O Taos utiliza a Estratégia Modular 
MQB que tem na estrutura materiais 
de alta tecnologia, que ajudam a re-
duzir o peso total. Resultado: o Taos 
pesa apenas 1.420 kg, significativa-
mente mais leve que os SUVs mé-

Luiz Eduardo Soares
Redator

O VW Taos terá peso de 1.420kg, resultado da utilização da nova estratégia MQB, o que melhora 
o desempenho do SUV

11 05 a 12 de fevereiro de 2021 Conectados para te ajudar comprar e vender!

dios. Some-se isso ao eficiente motor 
250 TSI (150 cv e 25,5 kgfm) e você 
terá a melhor relação peso/torque 
entre os concorrentes diretos, com 
55,69 kg/kgfm. E com o torque máxi-
mo disponível em uma ampla faixa, 
de 1.500 a 4.000 rpm! Ou seja, o Taos 

faz ultrapassagens mais rápidas e se-
guras. Ele acelera de 0 a 100 km/h em 
apenas 9,3 segundos e atinge a velo-
cidade máxima de 194 km/h.
A transmissão é a automática de seis 
marchas, com possibilidade de trocas 
sequenciais na alavanca de câmbio 

ou nos shift paddles do volante. Esse 
conjunto chega a todas as versões do 
Taos, acompanhado de uma alavanca 
iluminada.
O propulsor trabalha em conjunto 
com o sistema Start-stop, que desliga 
o motor ao parar o veículo, economi-



De acordo com a VW, o Taos acelera de 0 a 100 km/h em 9,3s e atinge a velocidade máxima de 
194 km/h com o motor 1.4L TSI
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zando combustível. Há quatro modos 
de condução: Eco, Normal, Sport ou 
Individual. Eles alteram parâmetros 
da direção, do conjunto motor/câm-
bio, da climatização, do ACC (Adap-
tive Cruise Control) e do Ambient 
Light – iluminação ambiente com op-
ção de 10 cores, que percorre o painel 
e as portas.

Porta-malas 

Outro grande benefício da Estratégia 
Modular MQB é o espaço interno 
privilegiado. Além do amplo porta-
-malas de 498 litros, há espaço de so-
bra para os cinco ocupantes. 
O Taos é classificado como um SUV, 
de acordo com o INMETRO, con-
siderando as combinações de ângu-
lo de entrada (19°), ângulo de saída 
(26,3°) e ângulo de rampa (20,1°), 
além do vão livre do solo entre os ei-
xos (246 mm). O conjunto de rodas 
de 18 polegadas e pneus na medida 
215/55 R18 reforçam o caráter de ve-
ículo utilitário esportivo nato.
O painel é composto por uma ‘ilha 
digital’, com duas telas de 10 polega-
das cada uma. De um lado, o painel 
digital Active Info Display, totalmen-
te configurável, controlado pelo novo 
volante multifuncional da Volkswa-
gen, herdado do Golf 8 europeu; ao 
lado, está o VW Play, novo sistema 
de infotainment desenvolvido no 
Brasil, com uma tela sensível ao to-
que de alta resolução. 
Em termos de conforto, o Taos vem equi-
pado com o ar-condicionado Climatronic 
dual-zone, com saída de ar também para 
os passageiros do banco de trás.
O Taos vem de série com freio de es-
tacionamento eletromecânico, acio-

nado automaticamente no momento 
em que a porta do motorista é aberta 
(velocidade menor do que 3 km/h) ou 
por meio do botão no console. 
O Taos conta com suspensão inde-
pendente nas quatro rodas, do tipo 
McPherson na dianteira e Multilink 
na traseira, em todas as versões. 

Frenagem e radar

Destaque para o ACC -Controle 
Adaptativo de Cruzeiro com função 
Stop&Go. Esse Sistema possibilita 
que o motorista estabeleça uma velo-
cidade e uma distância para o carro à 
frente – e o sistema freia e acelera o 
carro de modo autônomo. Se o veícu-
lo à frente parar, o Taos também vai 
parar e arrancar novamente dentro de 
3 segundos, situação comum em en-

O painel é composto por uma ‘ilha digital’, com duas telas de 10 polega-
das cada uma e que possuem funções distintas

O novo sistema de infotainment VW Play possui tela sensível ao toque 
de alta resolução

Um radar na dianteira prevê risco de acidentes e pode até frear o carro 
se o motorista não o fizer

O interior do novo SUV possui acabamento esmerado e o volante é o 
mesmo utilizado no Golf 8 europeu

garrafamentos, por exemplo.
Outra função muito importante do 
sistema é a Frenagem autônoma de 
emergência (AEB) com detecção de 
pedestres, que, a partir de um radar 
frontal, identifica o risco de acidente 
ou atropelamento – e alerta o moto-
rista. Caso não haja reação, o Taos 
freia automaticamente. Na traseira, o 
modelo possui câmera de ré e Detec-
tor de tráfego traseiro, que pode até 
frear automaticamente o carro, se de-
tectar um risco iminente.
Nos retrovisores externos, o Taos in-
corpora diversas funções, entre elas o 
recolhimento automático ao travar as 
portas e a função tilt down, que abai-
xa o espelho do lado do passageiro, 
para facilitar as manobras de estacio-

namento. O Taos possui também De-
tector de ponto cego.
O Detector de fadiga monitora a for-
ma de dirigir e emite um aviso sonoro 
e visual, caso o motorista apresente 
sinais de cansaço e há, também, o 
Sistema de frenagem pós-colisão. 
Esse sistema atua em conjunto com 
o Controle eletrônico de estabilidade 
(ESC), freando o carro após um pri-
meiro impacto, reduzindo significati-
vamente as consequências de aciden-
tes multicolisão.
O sistema Kessy permite abrir e fe-
char as portas com um leve toque na 
maçaneta, além de autorizar a partida 
do motor por meio do botão no con-
sole. O Kessy ainda pode fechar os 
vidros e até o teto solar panorâmico.# 
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Tem muita gente de olho Tem muita gente de olho 
nos seus dados pessoaisnos seus dados pessoais

Na contratação de um profissional para efetuar a regularização de situações
burocráticas que envolvam seus dados pessoais, escolha um despachante que

seja credenciado a uma entidade reconhecida 

Despachantes

Os dados pessoais são respon-
sáveis pela identidade jurí-
dica de uma pessoa física 

ou mesmo de uma empresa. Logo, 
é de grande importância a preser-
vação desses dados para que estes 
não caiam em mãos erradas. Caso 
contrário, há uma infinidade de 
possíveis usos desses dados de for-
ma criminosa como, por exemplo, 
negociações com nomes falsos na 
rede bancária, abertura de empresas 
fantasmas, criação de intermediá-
rios laranjas em negócios escusos, 
falsidade ideológica junto ao fisco, 
dentre outras situações.
Até pouco tempo atrás, na legisla-
ção brasileira não existiam normas 
que tratasse diretamente sobre da 
proteção de dados e o judiciário era 
obrigado a trabalhar com adapta-
ções do Código Civil e de leis asse-
melhadas.

Lei em vigor

A Lei nº 13.709, conhecida como 
Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), foi criada ainda 
no governo Temer e já se encon-
tra em vigor há algum tempo. Tem 
como principal objetivo o de regu-

lamentar o tratamento de dados pes-
soais de clientes e usuários por parte 
de empresas públicas e privadas.
A LGPD prevê a proteção integral 
da liberdade, privacidade, seguran-
ça, consentimento expresso, aces-
so às informações para correções e 
pronto atendimento caso o cidadão 
queira excluir seus dados, dentre 
outros. As informações pessoais 

protegidas pela Lei são aquelas de-
terminadas ou determináveis.
Dessa forma, a Lei Geral de Prote-
ção de Dados, a LGPD, protege da-
dos que identifiquem as pessoas, ou 
seja, dados pessoais, como o nome, 
RG, CPF, CNH, e-mail, etc. Não 
apenas os dados de pessoas físicas, 
mas também os dados que identi-
ficam as pessoas jurídicas como o 
CNPJ, razão social, endereço co-
mercial, entre outros. Isso, também, 
inclui dados cartoriais ligados aos 
bens patrimoniais como imóveis e 
veículos.

Escolha certa

Como foi dito, os dados pessoais 
são de suma importância para a vida 
do cidadão e, havendo a necessida-
de de contratar alguém para regula-
rizar uma determinada situação bu-
rocrática junto aos órgãos públicos, 
esse intermediário deverá ser uma 
escolha certa. 
Para maior garantia, nada melhor 
do que contratar um profissional ha-
bilitado e experiente no ramo e, no 
caso em questão, o ideal é um des-
pachante que seja inscrito em uma 
entidade de classe da profissão.
Os despachantes do CRDD-MG 
- Conselho Regional dos Despa-
chantes Documentalistas de Minas 
Gerais são profissionais de confian-
ça na obtenção de documentos de 

propriedade de veículos junto ao 
DETRAN e outros órgãos, e estão 
perfeitamente sintonizados com os 
direitos dos cidadãos no que diz res-
peito a gerir os dados dos clientes 
com as responsabilidades impostas 
pela LGPD, a Lei Geral de Proteção 
de Dados que está em vigor em todo 
território nacional.

Documentos digitais

Outro diferencial é que os despa-
chantes do CRDD-MG são prepa-
rados para o novo sistema digital 
implantado pelo DETRAN como 
CRLVe e/ou CRVe.
Assim, para maior segurança e para 
a proteção dos dados, o cidadão 
deverá contratar sempre um despa-
chante do CRDD, que é credenciado 
pelo DETRAN, o que vai facilitar as 
operações e garantir a privacidade 
do interessado. 
De acordo com Sebastião Teixeira 
Marques, Diretor de Patrimônio e 
Finanças do CRDD-MG, atualmen-
te, o conselho possui cerca de 1.500 
filiados em Minas Gerais, sendo 
cerca de 60% na RMBH. “Quem 
contrata um despachante filiado 
ao Conselho pode ter a certeza de 
que está trabalhando com alguém 
honesto e experiente, uma vez que 
possuímos uma comissão de ética 
para todos eventuais desvios dos 
profissionais”, revela o diretor.#

Luiz Eduardo Soares
Redator

Os despachantes do CRDD-MG são profissionais de confiança na ob-
tenção de documentos de propriedade de veículos junto ao DETRAN e 
outros órgãos

A LGPD tem como principal objetivo o de regulamentar o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários 
por parte de empresas públicas e privadas
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Delivery

 “Se a montanha não vai Maomé,  “Se a montanha não vai Maomé, 
Maomé vai à montanha”Maomé vai à montanha”

Os clientes da CAOA CHERY podem contar com os serviços da marca sem sair de casa.
Os veículos são encaminhados aos compradores totalmente higienizados e revisados

Em época de pandemia vale 
esse velho ditado e a monta-
dora CAOA CHERY está tra-

balhando dentro dessa filosofia.
Comprometida em oferecer a me-
lhor experiência de compra aos seus 
clientes, a CAOA CHERY reforçou 
seu serviço de atendimento em do-
micílio em todo o Brasil. A medida 
surge como uma alternativa ao con-
sumidor no momento em que várias 
cidades retomam medidas mais rígi-
das de distanciamento social com o 
fechamento ou restrição no funcio-
namento do comércio. O serviço, 
lançado em março de 2020, no iní-
cio da pandemia da COVID-19, per-

Da Redação
mite que os clientes recebam atendi-
mento em casa, com a possibilidade 
de conhecer os carros e realizar test 
drive de maneira segura.

Veículos higienizados

Todos os veículos de test drive da 
montadora passam por higienização 
completa a cada uso e os profis-
sionais da CAOA CHERY seguem 
procedimentos extras de higiene, de 
acordo com as recomendações das 
organizações de saúde. No momen-
to da visita, além de levar o carro 
para o test drive, o vendedor tam-
bém pode consultar condições de 
financiamento e fazer a avaliação de 
veículo usado.
O serviço de atendimento à domi-
cílio contempla todo o portfólio da 
CAOA CHERY para venda de ve-
ículos zero quilômetro. Para agen-

dar uma visita, o consumidor deve 
entrar em contato com a CAOA 
CHERY pelo telefone 0800 772 
4379. No site da empresa, o cliente 
pode ainda consultar a concessioná-

ria mais próxima. A recomendação, 
para as cidades que enfrentam me-
didas de quarentena, é que o cliente 
consulte a loja sobre os horários de 
atendimento.#

CAOA CHERY TIGGO 5X



Novo Grupo

Stellantis tem foco naStellantis tem foco na
Mobilidade SustentávelMobilidade Sustentável

O Grupo que surge como a quarta maior montadora do mundo se utiliza da expertise e know how 
de seus colaboradores para buscar maior equilíbrio entre a produção e a mobilidade sustentável

Formada a partir da combina-
ção de dois grupos com for-
tes históricos e com finanças 

sólidas, Fiat-Chrysler Automobiles 
(FCA) e Peugeot-Citroën (PSA), a 
Stellantis é uma empresa verdadei-
ramente global de 400 mil emprega-
dos diversos, altamente talentosos 
e experientes que projetam, desen-
volvem, fabricam, distribuem e 
vendem veículos e soluções de mo-
bilidade em todo o mundo, perma-
necendo profundamente enraizados 
nas comunidades em que vivem e 
trabalham.
A Stellantis já tem uma presença 
bem estabelecida em três regiões - 

Da Redação
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Europa, América do Norte e Amé-
rica Latina - além de um potencial 
significativo a ser explorado em 
mercados importantes como Chi-
na, África, Oriente Médio, Oceania 
e Índia. Com operações industriais 
em mais de 30 países, a empresa tem 
a capacidade de atender e superar 
com eficiência as expectativas dos 
consumidores e entregar veículos e 
serviços de qualidade incomparável 
em mais de 130 mercados.
O portfólio da Stellantis é singu-
larmente adequado para oferecer 
soluções distintas e sustentáveis de 
mobilidade para atender às crescen-
tes necessidades de seus clientes, 
uma vez que adotam eletrificação, 
conectividade, direção autônoma e 
propriedade compartilhada. Como 
o mercado eletrificado continua a 
crescer, a Stellantis está bem posi-
cionada hoje com 29 modelos eletri-

ficados disponíveis e planeja intro-
duzir dez veículos adicionais até o 
final deste ano.
A empresa está fortemente empe-
nhada em desempenhar um papel 
ativo na contribuição para as socie-

dades em que opera, pois trabalha 
para atingir uma meta de longo pra-
zo de neutralidade de carbono em 
todos os produtos, plantas produti-
vas e outras instalações.#
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Portal Auto Shopping

PARA 
VOCÊ

COM
PLETOCOM
PLETOPARA 

VOCÊ
aproveitar 
a liberdade 
do seu 
novo carro.

(31) 3419.6000          
Av. Pedro II, 1.900

Conquiste seu 
novo carro!

www.portalautoshopping.com.br 

As MELHORES LOJAS e um 
dos maiores estoques de BH.
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