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Sustentabilidade é a palavra de ordem neste 
SUV de luxo Híbrido

Produção da GM deverá se enquadrar nos conceitos 
de “emissão zero” até 2040
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Notas

Polo Automotivo de Betim alcança Polo Automotivo de Betim alcança 
a marca de 15 milhões de trans-a marca de 15 milhões de trans-
missões produzidasmissões produzidas

BMW M2 CS esgota unidades especiais BMW M2 CS esgota unidades especiais 
antes da pré-venda no Brasilantes da pré-venda no Brasil
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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!

Chegou em na capital mineira a 4ª loja da For-
tbras inaugurada no primeiro mês de 2021! A loja 
já está a todo vapor para oferecer o que há de 
melhor em autopeças,com preços competitivos e 
grande variedade! O Atacado União é uma em-
presa do Grupo Fortbras que atua no segmento 
de autopeças desde 2002.O Atacado União busca 
sempre priorizar a aproximação com seus parcei-
ros comerciais e oferecer produtos das principais 
indústrias do mundo, além de soluções técnicas 
e econômicas para que os nossos clientes reali-
zem a melhor experiência de compra.Uma ampla 
loja com o maior estoque de peças para todas as 
marcas de veículos vendidos no Brasil, a loja está 
localizada  na Av: Dom Pedro II . Vale a pena 
conferir

Chegou o União Autopeças em BHChegou o União Autopeças em BH

O Polo Automotivo de Betim, em 
Minas Gerais, acaba de alcançar a 
marca de 15 milhões de transmis-
sões produzidas. Com cerca de 800 
empregados, em dois turnos, a uni-
dade é responsável pela fabricação 
dos câmbios C-513, que equipa 
a Nova Fiat Strada, Argo, Mobi, 
Uno, Cronos, Fiorino e Grand Sie-
na, e C-510, presente, dentre ou-
tros, nas versões manuais do Fiat 
Toro e Jeep Renegade. O marco 
zero da produção foi em 1976, jun-
tamente com a inauguração do Polo 
Automotivo de Betim. Somente no 
ano passado, saíram da linha de 

montagem 320 mil unidades. A 
expectativa para este ano é de que 
a produção amplie 60%, ultrapas-
sando 500 mil transmissões, gran-
de parte do modelo C-513. Com 
30 mil metros quadrados, a fábrica 
reúne as áreas de usinagem, trata-
mento térmico e montagem. “Hoje, 
produzimos por dia mais de 1,7 mil 
unidades. Nossos processos de ma-
nufatura são pautados pela inova-
ção, com a aplicação contínua de 
competências que garantem avan-
ços de produtividade e qualidade”, 
afirma Jasson Azevedo, coordena-
dor do Polo Powertrain de Betim.

Com a confirmação do BMW M2 CS 
no fim do ano passado, os fãs de mo-
delos esportivos com câmbio manual 
anteciparam o anúncio de pré-venda e 
esgotaram todas as 15 unidades do mo-
delo dedicadas ao mercado brasileiro. 
“A exclusividade, performance e diri-
gibilidade proporcionados pelo câmbio 
manual eram um pedido dos clientes e 
pronto atendemos” afirma Rodrigo An-
drade, Gerente Nacional de Vendas da 
BMW do Brasil. Com preço sugerido 
de R$ 620.950,00, 450cv e a já conhe-
cida fórmula de trem de força longitu-
dinal com tração traseira (especialidade 
BMW), o modelo acelera de 0 a 100 
km/h em 4,2 segundos e é sinônimo de 
esportividade e prazer de dirigir BMW. 

“O modelo abre um ano que será reple-
to de novos lançamentos BMW M com 
foco na esportividade, performance e 
tecnologia”, reforça Andrade.
O dinamismo da versão é derivado do 
M4 Competition e atribuído a um pro-
pulsor bi-turbo a gasolina de 2.979 cm³, 
6 cilindros em linha com 4 válvulas por 
cilindro comandadas eletronicamente, 
sistema de comando de válvulas de pas-
so variável e performance aprimorada 
com som característico apto a entregar 
450 cv e 550 Nm de torque máximo, ou 
40 cv mais que o M2 Competition. O 
conjunto alcança 280km/h de velocida-
de máxima e possui aceleração capaz 
de atingir 100km/h em 4,2 segundos.



Ao comprar e vender carro de forma 
particular, o proprietário se depara 
com diversos percalços como, por 
exemplo, o receio de receber um des-
conhecido na própria residência ou a 
falta de tempo para mostrar o veícu-
lo. Por isso, um grande número de 
pessoas entrega o veículo em trocas, 
muitas vezes desvantajosas. Pensando 
em solucionar essas questões, nasce 
um modelo inovador, mais seguro e 
econômico, o StacioCar, administrado 
pela Consultville, que funciona como 
um coworking para venda de carros. 
O espaço fica no 1º piso do estaciona-
mento do Extra Hipermercado Belve-
dere, em frente ao BH Shopping, em 
Belo Horizonte.

Como funciona

O interessado em vender o seu carro 
aluga uma vaga no espaço por um va-
lor mensal. A partir daí, com o carro no 
local, a equipe especializada da Stacio-
Car oferece uma série de orientações em 
relação ao veículo, indicando melhorias, 
lavagem e reparos, se necessários, e o 
cliente decide onde fazer e se vai fazer. 
Há também orientação em relação aos 
sites para anúncio do veículo de acor-
do com o modelo, marca, etc. Além 
disso, a equipe produz as fotos e texto 
para anúncio e o cliente paga o anúncio 
diretamente ao site. “Vale ressaltar que 
esses serviços não são oferecidos pela 
StacioCar, nós apenas orientamos o que 

Coworking para venda de carrosCoworking para venda de carros

0419 a 26 de fevereiro de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!

é necessário fazer no veículo, os anún-
cios são feitos por conta do cliente e 
toda a negociação também é direta entre 
o proprietário e o comprador. O objeti-
vo é facilitar todo o trâmite de compra e 
venda”, destaca o empresário Hoberdan 
Mendes, gestor da StacioCar.
Um dos destaques fica por conta do fato 
de o cliente não precisar estar presente 
para mostrar o seu veículo aos interessa-
dos. “Ao receber um contato do possível 
comprador, o proprietário informa onde 
o carro está, não precisando se deslocar 
até o local. Chegando lá, o comprador 
será recebido pela equipe da StacioCar 
que apenas mostrará o veículo, a nego-
ciação será feita pelo proprietário do 

automóvel, não é uma consignação”, 
completa Hoberdan.
Além dessas facilidades, o espaço ain-
da disponibiliza um escritório compar-
tilhado onde poderá haver a negocia-
ção entre o vendedor e o comprador. 
A empresa ainda redige o contrato de 
compra e venda, se necessário indica 
um despachante e pode intermediar um 
financiamento junto ao banco. “Cria-
mos essas facilidades para quem quer 
vender seu carro diretamente para o 
comprador final com mais segurança 
e economia. BH foi a primeira cidade 
do Brasil a ter shopping de automóveis, 
agora é a primeira a ter esse sistema”, 
conclui o empresário.

Hoberdan
Mendes,
gestor da
StacioCar

O espaço fica no 1º piso do estacionamento do Extra Hipermercado 
Belvedere
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Lançamento

Após efetuar o lançamento 
do novo Audi A4 no final 
do ano passado, a Audi traz 

para o Brasil o novo cupê Audi A5 
Sportback, disponível nas ver-
sões Prestige Plus ao preço de R$ 
284.990,00 e a Performance Black 
quattro que é oferecida pelo valor 
de R$ 329.990,00.
Com visual renovado, o modelo 
traz como itens de série controle 
de cruzeiro adaptativo, faróis dian-
teiros LED Matrix, display com 
tela sensível ao toque e tecnologia 
de assistência elétrica – na versão 
topo há ainda a tradicional tração 
quattro. 
Dentre as várias virtudes de de-
sign e performance do novo Audi 
A5 Sportback, a versatilidade ga-
nha destaque. Por ter versões que 
oferecem dinâmicas distintas, é 
um veículo que atende a diferentes 
públicos. Na versão Prestige Plus 

Audi A5 Sportback é sinônimo Audi A5 Sportback é sinônimo 
de versatilidadede versatilidade

O cupê esportivo de quatro portas da montadora alemã já está disponível no Brasil nas ver-
sões Prestige Plus e Performance Black quattro, ao preço inicial de R$ 284.990

Luiz Eduardo Soares
Redator

O novo visual do Audi A5 Sportback deixou o cupê de quatro portas com linhas mais harmoniosas

o modelo é equipado com o pre-
miado motor 2.0 TFSI configurado 
para uma potência de 190 cv e tor-
que de 320 Nm.
Já na versão de topo, Performan-

ce Black quattro, o mesmo motor 
2.0 TFSI recebe um ajuste diferen-
ciado para entregar 249 cv de po-
tência e torque de 370 Nm. Nesta 
versão, o trem-de-força é comple-

mentado pela tração integral quat-
tro, marca registrada da Audi. A 
transmissão de ambos é a S Tronic 
de dupla-embreagem e sete veloci-
dades, que oferece rápida troca de 
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marchas.
O novo cupê conta ainda com o 
eficiente sistema de assistência 
elétrica, composto por uma bate-
ria de íons de lítio e um alternador 
de correia (BAS) em um sistema 
elétrico primário de 12 volts. Com 
ele, o veículo pode se deslocar em 
velocidades entre 55 e 160 km/h 
com o motor desligado e, em se-
guida, o BAS reinicia o propulsor 
rápida e confortavelmente. O sis-
tema start-stop começa a funcio-
nar a partir de 22 km/h.
Direção, transmissão e gestão do 
motor estão igualmente integradas 
no Audi drive select, com possibi-
lidade de cinco modos de direção: 
automatic, efficiency, comfort, dy-
namic e individual.

Inspiração no passado

O Audi A5 Sportback conta com 
grade frontal Singleframe mais 
larga e saídas de ventilação su-

Por ter versões que oferecem dinâmicas distintas, é um veículo que atende a diferentes públicos

As linhas horizontais do interior são tão marcantes como o novo display 
no painel de instrumentos

O espaço interno acomoda com muito conforto até três passageiros, 
mantendo boa distância para as pernas

As informações sobre conectivida-
de e entretenimento aparecem em 
uma tela de 12,3 polegadas

periores que foram inspiradas no 
clássico Audi Sport quattro de 
1984. O capô transmite aspecto de 
força e esportividade. Na traseira o 
modelo apresenta mudanças com 
ponteiras de escape trapezoidais e 
novas lanternas traseiras de LED 
com setas dinâmicas.
Na dianteira, o para-choque possui 
uma lâmina na borda inferior que 
liga as entradas de ar, ainda maio-
res. Mas é o novo conjunto ótico 
que chama toda a atenção: as duas 
versões recebem os faróis LED 
Matrix de série. Além de mais efi-
ciente e dinâmica, esta tecnologia 
agrega segurança ao direcionar 
o facho de luz de modo que não 
atrapalhe os veículos vindos na di-
reção contrária.
No interior as linhas horizontais 
são tão marcantes como o novo 
display no painel de instrumentos, 
ligeiramente inclinado em direção 
ao motorista. Nele as informações 
são projetadas na tela de alta reso-
lução com 10,1 polegadas. O mo-
delo ainda conta com o Audi Virtu-
al Cockpit Plus de 12,3 polegadas, 
com três modos de apresentações 
diferentes, posicionado logo atrás 
do volante multifuncional. As ro-
das são de liga-leve de 18”.

Detalhes das versões

Além dos já citados controle de 
cruzeiro adaptativo e faróis dian-
teiros LED Matrix de série, o mo-
delo possui também aviso de saída 
de faixa, teto solar elétrico pano-
râmico, ar-condicionado de três 
zonas e volante esportivo multi-
funcional com shift paddles e base 
aplanada como itens de série. O 
Audi Phone Box Light, que carre-
ga celulares por indução, também 
faz parte do pacote de ambos os 
modelos.

A versão Prestige Plus possui nove 
cores disponíveis no exterior: Azul 
Navarra, Branco Geleira, Branco 
Íbis, Cinza Manhattan, Preto Bri-
lhante, Preto Mito, Prata Florete, 
Vermelho Tango e Verde District. 

No interior é possível escolher en-
tre bege, marrom e preto. Apenas 
a pintura metálica aparece como 
opcional dessa versão.
Já na versão Performance Bla-
ck quattro, além da motorização 
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A versão Prestige Plus possui motor 2.0 TFSI de 190cv. Já a versão Perfor-
mance Black quattro recebe o mesmo motor, porém alterado para 249cv

O cupê de quatro portas é ideal para famílias, já que tem espaço sufi-
ciente para bagagem de cinco pessoas

mais potente, o modelo conta com 
kit exterior S line com acabamen-
to em preto high gloss e rodas de 
18” com design exclusivo. Esta 
versão agrega ainda acabamento 
interno em Black Piano, bancos 
em combinação couro e Alcânta-
ra, teto moldado em tecido na cor 
preta e função Park Assist. Como 
opcionais é possível solicitar pin-
tura metálica, head-up display, sis-
tema de som Bang&Olufsen 3D e 
Pacote Assistance City, composta 
por Audi pre sense traseiro e assis-
tente de mudança de faixa. A ver-
são também possui outras opções 
de cores como Azul Turbo, Cinza 
Daytona e Cinza Quantum – o in-
terior está disponível apenas em 
preto.#
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Volvo XC60 Híbrido esbanja Volvo XC60 Híbrido esbanja 
conforto e sustentabilidadeconforto e sustentabilidade

A montadora sueca caprichou ainda mais no acabamento interior do utilitário esportivo da marca 
e, agora, oferece mais conforto aos seus ocupantes com novo estofamento em tecido sustentável

SUV de luxo

A Volvo se destaca em todo o mer-
cado mundial por oferecer veículos 
que garantem segurança, requinte 
e conforto. Agora, dentro da mais 
nova ordem de preocupação com 
o meio ambiente, a marca traz para 
o mercado brasileiro o Novo Volvo 
XC60 Híbrido, que funciona com 
motores elétrico e a combustão.
Versátil, arrojado e, agora, ainda 
mais sustentável. O SUV Premium 
mais vendido no Brasil chega em 
nova versão com um interior em te-
cido sustentável.
Disponível na versão Inscription, o 
novo estofamento têxtil exclusivo 
tem acabamento personalizado feito 
de 30% lã e 70% poliéster reciclado, 
criado para maximizar o conforto e 
a experiência de luxo contemporâ-
neo e sustentável dentro de um Vol-
vo.
O interior está disponível em duas 
tonalidades, a Charcoal Midnight 
Zink Wool Blend, que traz tons em 
cinza claro e a Charcoal Slate Wool, 
em cinza mais escuro, opções que 
garantem todo o requinte da marca 
sueca.

Luiz Eduardo Soares
Redator

O tecido dos bancos utiliza o poliéster reciclado de garrafas de plástico PET, além de material recolhido do 
fundo do mar 

Do fundo do oceano

O modelo também está em linha com 
a sustentabilidade, já que o poliéster 
reciclado é feito principalmente de 
garrafas de plástico PET ou ainda de 
lixo removido de oceanos ou vesti-
mentas descartadas. 
O interior do XC60 Recharge Ins-
cription T8 utiliza materiais naturais 
e luxuosos por toda a cabine. Metais 
genuínos e detalhes esculpidos estão 
em harmonia com o design escandi-

navo. Como símbolo da sofisticação, 
a manopla do câmbio é feita de cristal 
sueco da marca Orrefors.
Os passageiros desfrutam de um in-
terior requintado, com os assentos 
dianteiros com regulagem elétrica 
com memória, aquecedor dos bancos 
dianteiros, além do extensor para as 
pernas e suporte lombar.
A conectividade é um show a parte 
e no XC60 tem uma tela central de 
9 polegadas e sensível ao toque que 
incorpora o sistema de entretenimento 

e conectividade Sensus Connect, que 
reúne praticamente todos os coman-
dos do veículo em um único lugar. O 
display tem gráfico aprimorado, tor-
nando o uso para o motorista ainda 
mais natural e intuitivo. Navegação, 
conectividade e entretenimento estão 
a pouquíssimos toques, ou comando 
de voz, de distância.
A integração do smartphone também 
está disponível com os aplicativos 
Apple CarPlay e Android Auto. Tam-
bém é possível observar em gráficos 
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A motorização do Volvo XC60 T8 gera 407 hp combinados: 320 hp do motor a combustão e 87hp do elétrico

o funcionamento do sistema híbrido 
quanto à utilização dos motores elé-
trico e a combustão, seus consumos 
e também a regeneração de energia. 
O sistema de áudio é o high perfor-
mance e conta com 10 alto-falantes e 
subwoofer de 255 watts.

Destaque em vendas

Eleito em 2020 o híbrido que menos 
desvaloriza no Brasil, o Volvo XC60 
é referência em todo o mundo e traz 
uma combinação inigualável de po-
tência, luxo, tecnologia, segurança, 
baixo consumo e reduzido nível de 
emissões.
O propulsor Híbrido combina o motor 
elétrico com o híbrido para fornecer 
uma potência surpreendente: são 640 
N.m aliados ao potente motor de 2.0 
litros e 4 cilindros de 320 hp, com um 
motor elétrico de 87 hp, que apresenta 
torque instantâneo nas rodas traseiras, 
totalizando 407 hp de potência. Ele é 
alimentado por uma bateria de íons de 
lítio com capacidade de 11,6 Kwh.
O XC60 Recharge T8 conta com três 
modos de condução, que se adequam 
praticamente a qualquer condição: 

Pure, Hybrid e Power, e o modo hí-
brido conta com duas funções que 
facilitam o uso no dia a dia. A tecla 
Hold permite “guardar” a energia da 
bateria para uso posterior. Por exem-
plo, no caso de o motorista optar por 
utilizar somente o motor a combustão 
na estrada e a carga da bateria na ci-
dade. O ícone de um cadeado aparece 
no painel. E a tecla Charge aciona o 
carregamento da bateria utilizando o 
motor a combustão, que age como um 
“gerador de energia”.
O SUV também é equipado com os 
práticos assentos infantis integrados 
no banco traseiro, além de sete air-
bags (frontais, de cortinas, laterais 
e de joelho para motorista), sistema 
de alerta de mudança de faixa, siste-
ma de proteção em saída de estrada, 
sistemas de proteção contra impactos 
laterais e lesões na coluna cervical, 
alerta de colisão frontal e sistema de 
monitoramento de pressão dos pneus.

Segurança em evidência

A forte personalidade fica evidente 
logo de cara. A grade e para-choques 
exclusivos incorporam um dos mais 

avançados sistemas de iluminação do 
segmento. O Full Led System incor-
pora quatro funções aos faróis: Auto-
matic Bending Lights (ABL), Active 
High Beam (AHB), Nivelamento au-
tomático e Daytime Running Lights 
(DRL).
A esportividade na traseira também 
está presente com spoiler exclusivo e 
saída dupla do escapamento cromada 
e integrada ao para-choque. O conjun-
to ótico elevado que caracteriza o mo-
delo conta com feixes de LED e tem 
desenho marcante que se prolonga na 
tampa do porta-malas.
O XC60 Recharge T8 é equipado com 
os mais modernos recursos de tecno-
logia e segurança, como o Pilot Assist 
integrado ao Controle de Cruzeiro 
Adaptativo (ACC), que monitoram 
as faixas das vias e comanda a ace-

leração, a frenagem e a também au-
xilia em curvas abertas em rodovias. 
Já o Sistema de Informação de Ponto 
Cego (Blind Spot Information System 
- BLIS) com Cross Traffic Alert avisa 
sobre a presença de veículos no seu 
ponto cego. O recurso inclui a função 
de assistência ao volante, que ajuda a 
evitar choques em potencial com veí-
culos escondidos num ponto cego ao 
conduzir o carro de volta à sua própria 
pista e fora do perigo.
Também pensando em segurança, o 
SUV possui a Care Key, que permi-
te a regulação do limite de veloci-
dade através de uma programação 
com a chave principal e a Care Key. 
Assim, ao usá-la no carro, a máxi-
ma velocidade estabelecida fica de-
marcada e o veículo opera conforme 
programado.#
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A manopla da alavanca de câmbio é confeccionada em cristal sueco, 
garantindo a sofisticação do XC60

O utilitário esportivo é equipado com os práticos assentos infantis inte-
grados ao banco traseiro, além de sete airbags
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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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GM “de bem” com o MeioGM “de bem” com o Meio
Ambiente até 2040Ambiente até 2040

A General Motors pretende zerar a emissão de poluentes em seus veículos leves até 1935. Já a 
utilização de materiais que não poluem em sua produção deve durar mais cinco anos

Emissão Zero

A General Motors anunciou 
que planeja se tornar neutra 
em carbono em seus produ-

tos e operações globais até 2040 e 
se comprometeu a estabelecer metas 
baseadas na ciência para atingir a 
neutralidade de carbono. A empresa 
também assinou o Business Ambi-
tion Pledge para 1,5⁰C, um chama-
do urgente à ação de uma coalizão 
global de agências da ONU, líderes 
empresariais e industriais, que deve 
reduzir o crescimento da temperatu-
ra do Planeta.
Além das metas de carbono da GM, 
a empresa trabalhou com o Fundo 
de Defesa Ambiental (EDF) dos Es-
tados Unidos para desenvolver uma 
visão compartilhada de um futuro 
totalmente elétrico e a aspiração de 
eliminar as emissões de novos veí-
culos leves até 2035. O foco da GM 
será oferecer veículos zero emissão 
em uma variedade de faixas de pre-
ço e trabalhando com todas as partes 
interessadas, incluindo a EDF, para 
construir a infraestrutura de carre-
gamento necessária e promover a 
aceitação do consumidor, mantendo 
empregos de alta qualidade, que se-
rão necessários para cumprir esses 
objetivos ambiciosos.

Veículos elétricos

A utilização de produtos da GM é 
responsável por 75% das emissões 

Luiz Eduardo Soares
Redator

de carbono relacionadas a este com-
promisso. A GM oferecerá 30 mo-
delos totalmente elétricos em todo o 
mundo até meados da década e 40% 
dos modelos da empresa oferecidos 
nos EUA serão veículos elétricos a 
bateria até o final de 2025. 
Mais da metade dos gastos de capi-
tal e da equipe de desenvolvimento 
de produtos da GM serão dedicados 
a programas de veículos elétricos e 
autônomos. E nos próximos anos, 
a GM planeja oferecer um EV para 

O Chevrolet Bolt é um dos modelos já existentes que utiliza somente 
energia elétrica

A montadora pretende oferecer veículos zero emissão em todas as fai-
xas de preço

A General Motors promete lançar mais 30 modelos de veículos totalmente elétricos até 2025

cada cliente, de crossovers e SUVs 
a caminhões e sedãs.
Para lidar com as emissões de suas 
próprias operações, a GM irá forne-
cer 100% de energia renovável para 
abastecer suas instalações nos EUA 
até 2030 e globalmente até 2035, o 
que representa uma aceleração de 
cinco anos da meta global anuncia-
da anteriormente pela empresa. 

O compromisso da GM com a neu-
tralidade de carbono se aplica a 
seu portfólio global de produtos e 
operações próprias. A empresa está 
implementando planos hoje para re-
duzir o impacto associado à sua ca-
deia de suprimentos, apoiando redes 
e serviços públicos para alimentar 
veículos elétricos com energia reno-
vável.# 
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