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Veja na página 07

Com estilo esportivo por R$ 76.000 Chega e amplia o portfólio de veículos elétricos

ONIX RS Chevrolet BOLT EUV 
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Notas

Jeep inicia pré-venda da novaJeep inicia pré-venda da nova
geração do Compassgeração do Compass

Fábrica de Jacareí se prepara paraFábrica de Jacareí se prepara para
receber novo SUV da CAOA CHERYreceber novo SUV da CAOA CHERY
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A Marcopolo e a Mercedes-Benz forneceram 102 novos ônibus para a 
C.U.T.C.S.A - Companhia Uruguaia de Transportes Coletivos S.A. -, prin-
cipal empresa do segmento no Uruguai. Entram em operação 87 unidades 
do modelo Torino Low Entry, com chassi OH 1721/62 LE Euro 5 e 15 uni-
dades do Audace 800 com chassi OH 1622/52 L Euro 3, ambos os modelos 
contam com motor traseiro OM 924. Os veículos fazem parte da renovação 
de frota da empresa e vão operar na região de Montevidéu e arredores. A 
venda foi intermediada pela Dloner e pela Autolider, representantes Marco-
polo e Mercedes-Benz no Uruguai.
Os 87 novos ônibus Torino transportam 63 passageiros, sendo 34 em pé e 
29 sentados em poltronas do modelo City. Possuem rampa de acesso para 
portadores de deficiência e mobilidade reduzida na porta central do lado di-
reito, com posto específico para cadeira de rodas. São equipados com siste-
ma de ar-condicionado e seis tomadas USB instaladas ao longo do veículo.

Marcopolo E Mercedes-Benz entregam 102 novos ônibus para Marcopolo E Mercedes-Benz entregam 102 novos ônibus para 
A C.U.T.C.S.A, do UruguaiA C.U.T.C.S.A, do Uruguai

Série Especial 80 anos estará dis-
ponível para reservas no hotsite e 
na rede de concessionárias Jeep® 
a partir do dia 5 de abril 
Em 2021, a Jeep® completa 80 
anos de muita autenticidade, 
aventura, paixão e liberdade. Um 
importante capítulo dessa história, 
que estreou em 2007 mundialmen-
te, é o Jeep Compass, um verda-
deiro ícone de sucesso da marca. 
E não é para menos. Lançado 
por aqui em 2012 importado e a 
partir de 2016 com produção no 
Polo Automotivo Jeep, em Goiana 

(PE), o modelo é líder de mercado 
no segmento de SUVs médios, o 
utilitário esportivo 4X4 mais ven-
dido do País, o carro mais tecno-
lógico produzido no Brasil e foi 
eleito nos últimos quatro anos o 
SUV médio com maior valor de 
revenda no território nacional. 
Para continuar com essa trajetó-
ria de sucesso, a Jeep lançará em 
breve a nova geração do modelo 
e inicia a pré-venda de um lote de 
1.000 unidades do Novo Compass 
Série Especial 80 Anos na próxi-
ma segunda-feira (05/04).

A CAOA CHERY se prepara para 
mais um importante lançamento no 
mercado nacional. Na contramão da 
crise, a montadora segue investindo 
em novos produtos e na unidade fa-
bril de Jacareí (SP), onde será produ-
zido este novo modelo que chega para 
ampliar a gama de SUVs da marca.
A fábrica já passa por atualizações 
com mudanças na área de armação da 
carroceria, na linha principal de sol-
da e na montagem final, que envolve 
toda a parte de eletrônica e softwares 

do veículo.
A pré-produção tem início ainda 
neste mês e toda a equipe produtiva 
passa por treinamentos e atualizações 
para receber o novo carro, que ocupa-
rá a posição entre o Tiggo 2 e o Tiggo 
5X e promete ser mais um exemplo 
de Qualidade, Tecnologia e Design 
no portfólio da montadora. A pers-
pectiva da CAOA CHERY é que no-
vas contratações ocorram até o final 
do semestre para reforçar a produção 
de Jacareí.
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Portal Auto Shopping

PARA 
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COM
PLETOCOM
PLETOPARA 

VOCÊ
aproveitar 
a liberdade 
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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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Lançamento

Em busca de uma fatia do 
mercado que não se impor-
ta com picapes que encaram 

trilhas e off road, além de querer 
pagar um preço mais acessível, a 
Ford trouxe para o Brasil a Ranger 
Black, que chega com um preço 
de R$ 179.900. O veículo é impor-
tado da Argentina. Também, para 
os cem primeiros clientes que ad-
quirirem o modelo, a montadora 
irá oferecer um kit de acessórios 
composto por protetor de caçam-
ba, capota rígida elétrica e rede 
porta-objetos. Esses itens, que so-
mam R$10.000, também poderão 
ser adquiridos separadamente nas 
revendas.
A nova versão da Ranger para 
uso urbano ganha uma combina-
ção exclusiva de estilo, desem-
penho, equipamentos e tecno-
logia, incluindo conectividade 
com acesso remoto a várias fun-

Ford Ranger Black foge da Ford Ranger Black foge da 
lama e da poeiralama e da poeira

Primeiro lançamento após a saída da linha de produção do Brasil, a picape Ranger ganha uma 
versão bem esportiva, com funções controladas pelo celular e somente com tração 4x2

Luiz Eduardo Soares
Redator

Com apenas tração 4x2, o máximo que a picape pode encarar são estradas de terra

ções do veículo pelo celular.
O visual monocromático preto 
tanto no exterior como na cabi-
ne, com detalhes foscos e bri-
lhantes e bancos de couro, real-

ça o espírito da Ranger Black. 
O conjunto mecânico, formado 
por motor 2.2 Diesel, transmis-
são automática, tração 4x2 e 
suspensão com ajuste especial, 

privilegia o uso do veículo pe-
las ruas e cidades do País, ofre-
cendo conforto e dirigibilidade. 
Isso não indica que a picape não 
tenha um bom desempenho nas 
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estradas de terra, apesar de não 
possuir a tração 4x4. 

Visual esportivo

Santantônio, rack de teto, estribo 
lateral, faróis com máscara escura, 
grade dianteira e rodas de liga leve 
de 18 polegadas fazem parte dos 
itens diferenciados da picape. O 
interior também é exclusivo, com 
visual “Black”. A lista de equipa-
mentos inclui sete airbags, ar-con-
dicionado de dupla zona, piloto 
automático, controle de tração e 
estabilidade, controle adaptativo 
de carga, sistema anticapotamen-
to, sistema de controle de reboque 
e assistente de partida em rampa.
Sua central multimídia, comple-
ta, é o SYNC 3 com tela touch de 
8 polegadas, comandos de voz e 
acesso a Apple CarPlay e Android 
Auto. O sistema de conectividade 
FordPass Connect, com modem 
embarcado, permite controlar pelo 
celular funções como travamento 
e destravamento, partida remota 
com climatização da cabine, agen-
damento de partida, odômetro, au-
tonomia e localização do veículo, 
além de receber alertas de alarme 
e de funcionamento.
A Ford Ranger Black possui 235 mm 
de altura livre do solo, que coloca o 
motorista e os passageiros em posi-

A caçamba da picape tem como opcional uma capota rígida que com-
pleta seu estilo aventureiro

Ideal para alagamentos típicos nas vias de BH; a picape tem imersão 
de até 80 centímetros

Os cem primeiros clientes que comprarem a picape ganharão um kit 
de acessórios que inclui a capota rígida

O interior todo em preto fosco e black piano completam o estilo ‘dark’ 
da Ford Ranger Black

A Ranger Black tem com o foco no público específico 
para trânsito urbano

posta de uso urbano da picape e 
também contribui para o seu exce-
lente custo-benefício. 
O motorista encontra facilmente 
uma boa posição de dirigir usando 
o ajuste de altura do volante e os 

ajustes de altura e lombar do ban-
co. Direção com assistência elétri-
ca progressiva, sensor de estacio-
namento traseiro e câmera de ré 
são outros recursos que auxiliam 
nas manobras no trânsito.#

ção elevada no trânsito.
Em casos de alaga-
mentos, a capacidade 
de imersão de 800 mm 
é outro diferencial da 
picape.

Agilidade

Como a picape foi 
construída com o foco 
no cliente urbano, se-
gundo a Ford, a Ran-
ger Black oferece agi-
lidade no trânsito e o 
conforto de um SUV 
grande, com grande 
versatilidade.
O motor que equipa 
a picape é o Duratorq 
2.2, que se destaca 
pelo alto torque em 
baixas rotações – as 
mais usadas no trân-
sito. A apenas 1.600 
rpm ele já desenvolve 
o torque máximo de 
39,2 kgfm. Casado com a trans-
missão automática de seis veloci-
dades, o que permite uma direção 
ágil e confortável. Outra vantagem 
é o baixo consumo, que proporcio-
na grande economia e autonomia 
junto com o tanque de 80 litros. 
A escolha da tração 4x2 mostrou 
ser extremamente adequada à pro-
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Teste

A Chevrolet aproveitou o su-
cesso do hatch compacto 
da marca para apresentar o 

primeiro automóvel da marca com 
a chancela RS, que traz uma série 
de apelos esportivos e um motor 
1.0 turbo alimentado. E vai mais 
além ao oferecer várias inovações 
tecnológicas aliadas às soluções de 
conforto e ao baixo consumo de 
combustível
De acordo com a montadora, após 
a chegada da segunda geração do 
Onix em 2020, o hatch inaugurou 
no segmento um patamar ainda 
mais elevado em relação à seguran-
ça, performance, nível de equipa-
mentos e design. O novo visual é o 
quesito que mais encanta os clien-
tes ao se deparar com o Onix RS, 
que une um design esportivo inédi-
to com a eficiência do motor turbo 
e um excelente acerto dinâmico.
A versão RS reúne os equipamen-

Visual esportivo e Visual esportivo e 
um motor valente!um motor valente!

O motor 1.0 turbo do Chevrolet Onix RS se comportou muito bem em BH, mesmo com todas as 
nossas acentuadas ladeiras. O visual dá pinta de esportivo e chama a atenção por onde passa

Luiz Eduardo Soares
Redator

Na traseira o aerofólio é um destaque a parte

TESTE DRIVEDRIVEDRIVEDRIVE
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Lateral com linhas limpas e a soleira deixa o carro com estilo mais baixo

tos considerados essenciais pelos 
clientes, como a eficiência do mo-
tor turbo, o conforto da transmissão 
automática, a segurança dos seis 
airbags e a conectividade do siste-
ma MyLink, agora com tela maior. 
A versão RS do Chevrolet Onix é 
oferecida ao preço de R$ 76 mil.

Versão RS 

Dentro da linha de séries especiais, 
a versão RS é uma das mais cultu-
adas da Chevrolet no mundo, pelo 
fato de agregar acabamentos exclu-
sivos que proporcionam um design 
mais esportivo ao veículo.
Inicialmente, presente apenas em 
carros icônicos da marca, seu con-
ceito vem se expandindo para di-
versos modelos recém-lançados do 
portfólio. No Brasil, o Onix foi o 
escolhido para estrear a versão RS, 
justamente por alcançar diversos 
perfis de clientes com seu grande 
volume de vendas.
O Onix RS se destaca pelos diver-

sos itens exclusivos. A dianteira 
traz uma nova grade tipo colmeia, 
spoilers mais pronunciados escul-
pidos nas extremidades do próprio 
para-choque e um imponente con-
junto luminoso, com faróis tipo 
projetor com máscara negra e luz 
DRL com moldura em preto bri-
lhante, além do exclusivo emblema 
RS e da gravata Chevrolet “black 
bow tie” (gravata borboleta preta, 
em tradução livre do inglês).
Na lateral, o modelo traz os retro-
visores pintados em preto metálico, 
combinando com as novas rodas 
em alumínio de 16 polegadas e uma 
saia lateral na cor do veículo, que 
faz o carro parecer mais próximo 
do solo.
Na traseira, além do spoiler integra-
do ao para-choque, o Onix RS traz 
um aerofólio que parece “flutuar” 
sobre a tampa do porta malas, que 
tem capacidade para 303 litros de 
bagagem, podendo chegar 1151 li-
tros com o banco traseiro rebatido. 
O emblema com o nome do veículo 

Seu interior escurecido agrada

O câmbio é automático e sua central multimídia é flutuante

Bancos traseiros com terceiro encosto de cabeça, cinto de 
três pontos e airbags

traz acabamento escurecido.
O Onix RS diferencia-se de qual-
quer ângulo que você olhe para ele. 
Até por cima, pois o teto é pintado 
em preto, proporcionando mais di-
namismo ao conjunto.

Interior

No interior, o Onix RS apresenta a 
mesma atenção aos detalhes e a cor 
escolhida para realçar essa harmo-
nização é o vermelho.
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A cor está presente nas costuras 
pespontadas da forração pre-
mium do volante esportivo de 
base reta, iguais às que decoram 
os bancos inteiriços envolventes, 
inspirados em carros de compe-
tição. Já as saídas de ar trazem 
molduras com um toque verme-
lho acetinado que combina com 
o grafismo do quadro de instru-
mentos projetado especialmente 
para esse carro. Os ponteiros são 
iluminados em LED.
Vale destacar que este modelo é o 
único da linha a trazer cabine com 
revestimento de teto e colunas es-

O motor é o 1.0 turbo de 3 cilindros e gera 116 CV

O Onix é espaçoso e seu acabamento é agradável

curecidos, o que cria uma atmosfe-
ra única aos ocupantes.
O Onix RS conta com transmissão 
automática de seis marchas, que 
torna mais confortável dirigir no 
trânsito urbano, ambiente para o 
qual foi projetado.
Já o motor 1.0 Turbo é capaz de gerar 
116 cv de potência e 16,8 kgfm de 
torque, já disponível a 2.000 giros.
De acordo com os técnicos da Che-
vrolet, o Onix RS é capaz de che-
gar a 100 km/h em 10,1 segundos, 
partindo da inércia. Com dados do 
Inmetro, o consumo do carro é de 

14,4 km/l na estrada e 10,1 km/l na 
cidade, se abastecido somente com 
gasolina. Já com etanol os números 
passam a ser de 12 km/l na estrada 
e 8,3 km/l na cidade.
Outra novidade está relacionada à 
conectividade. O Onix RS traz uma 
tela maior, de oito polegadas, para 
o MyLink compatível com Android 
Auto e Apple Car Play.
Em suma, o Onix RS conta com um 
pacote único de itens de aparência 
e uma combinação de itens de sé-
rie que tornam o produto altamente 
competitivo e atrativo.#
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Zero emissões

A Chevrolet está ampliando 
seu portfólio global de ve-
ículos elétricos. A próxima 

novidade é o Bolt EUV, um utili-
tário esportivo compacto urbano. 
O modelo foi revelado ao mundo 
há dois meses, nos Estados Uni-
dos.a iniciou sua oferta de veícu-
los elétricos com o Bolt EV, e o 
crossover da Chevrolet logo se 
transformou no carro 100% elé-
trico mais vendido de sua catego-
ria e um dos mais emplacados do 
segmento pelo país.
De acordo com a diretoria da em-
presa, “A GM tem o compromisso 
de liderar a eletrificação no Brasil e 
região. Desde que apresentamos o 
Bolt EV no Salão do Automóvel de 
São Paulo, em novembro de 2018, 

GM amplia oferta deGM amplia oferta de
veículos elétricosveículos elétricos

O Chevrolet Bolt EUV chegará ao mercado mundial oferecendo mais tecnologia que seu irmão 
Bolt EV. Por enquanto, o novo carro elétrico não estará à disposição dos brasileiros

Luiz Eduardo Soares
Redator

A sua aparência ficou mais moderna
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temos observado um crescente in-
teresse do consumidor pelos carros 
elétricos. O sucesso do Bolt EV nos 
encoraja a continuar investindo em 
novidades no segmento. Temos pla-
nos de crescer nossa oferta nos pró-
ximos anos”, diz Carlos Zarlenga, 
presidente da GM América do Sul.

No Brasil

Com previsão de chegada ao Bra-
sil ainda em 2021, o Bolt EUV 
deverá oferecer mais atrativos que 
seu irmão Bolt EV, que atualmente 
é comercializado em nosso merca-
do ao preço de R$ 214 mil.
De acordo com o teaser apresenta-
do durante a final do Campeonato 

Norte-Americando de Futebol – o 
Super Bowl, o Bolt EUV foi desen-
volvido com base no Buick Velite 
7, vendido na China e deve utilizar 
os principais componentes de sua 
motorização, como motor elétrico 
de 203 cavalos e 36 kgfm, além de 
baterias de lítio de 66 kWh.
O nosso Bolt tem autonomia para 
rodar até 416 km sem a necessida-
de de recarga das baterias. Espe-
ra-se que o Chevrolet Bolt EUV 
supere essa marca, uma vez que 
deverá ter ainda mais tecnologia 
embarcada. No Brasil, a GM de-
verá apresentar o SUV compacto 
elétrico a um preço superior ao do 
seu irmão que já se encontram à 
venda por aqui.#

Com painel de instrumentos totalmente digital Porta malas suficiente para carregar as bagagens

Visto pela lateral percebe-se  que ficou maior
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Mercado

O Chevrolet Tracker foi o 
SUV mais vendido do 
Brasil em março, com 6,4 

mil unidades emplacadas. Além 
disso, foi o veículo de passeio que 
mais cresceu em volume de ven-
das no primeiro trimestre, com 
um incremento de quase 12 mil 
unidades ante o mesmo período 
do ano passado.
A nova geração do Tracker está 
completando um ano e chega à li-
nha 2022 com novidades. A prin-
cipal delas é a tecnologia sem fio 
para a projeção de aplicativos do 
smartphone diretamente na tela de 
8” do veículo. O sistema compa-
tível com Android Auto e Apple 
CarPlay é capaz de projetar apps 
como o Waze, Spotify e WhatsA-
pp no multimídia MyLink - para 
maior segurança, pode ser opera-
do por comando de voz.
Com esta nova funcionalidade, o 
Tracker inaugura o mais alto nível 
de conectividade em sua categoria, 
com o conceito de “wireless car” 
ou carro sem fio, até porque o veí-
culo oferece também o carregador 
de smartphone por indução mag-
nética. Este pacote também conta 
com o sistema de telemática avan-
çada OnStar, o aplicativo myChe-
vrolet e o sistema de Wi-Fi nativo.
Na tecnologia de projeção sem 
fio da Chevrolet, a transmissão 
é feita pelo Wi-Fi do veículo, o 

Tracker é o SUV maisTracker é o SUV mais
vendido do Brasilvendido do Brasil

Modelo da Chevrolet emplacou 6,4 mil unidades em março e se consolida como o veículo de 
passeio que mais cresce em volume de vendas no país

Luiz Eduardo Soares
Redator

que garante maior fluxo de da-
dos. Para habilitar a projeção 
sem fio do smartphone para o 
multimídia do carro, o usuário 
precisa fazer o pareamento ape-
nas uma única vez, seguindo as 
instruções que aparecem no vi-
sor do equipamento.
O sistema de carregamento por 
indução magnética já está dis-
ponível para o Tracker desde a 
chegada da nova geração, apre-
sentada no fim de março do ano 
passado. Para iniciar a operação, 

basta colocar o celular sobre a al-
mofada de carregamento rápido 
posicionada no console central.

Conectividade nível 4

O Tracker oferece também siste-
ma de telemática avançada OnStar 
com diversos serviços focados em 
proteção e segurança, como o de 
resposta automática em caso de 
acidente. Ao detectar a deflagração 
dos airbags, o veículo é capaz de 
enviar um sinal com sua localiza-

Faróis dianteiros Full LED com acendimento automático através de sensor crepuscular

Sensores de estacionamento, traseiros e laterais com indicação 
gráfica no painel

O acabamento interno é  premium
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ção exata à central de atendimento 
para que possa providenciar resga-
te, caso necessário.
Ainda em relação a conectivi-
dade, o Tracker se destaca pelo 
Wi-Fi nativo a bordo com sinal 
até 12 vezes mais estável, possi-
bilidade de atualizações remotas 
de sistemas eletrônicos (OTA) e 
conta ainda com o aplicativo my-
Chevrolet para consultar infor-

mações do computador de bordo 
e para comandar diversas funções 
do veículo a distância.
A linha 2022 do SUV compacto 
da Chevrolet chega às conces-
sionárias em quatro opções de 
acabamento (MT/AT, LT, LTZ e 
Premier) e duas opções de motor 
turbo flex, de 116 cv ou 133 cv, 
ambos caracterizados pelo balan-
ço entre performance e eficiência 

energética. A propósito, o Tracker 
é o mais econômico de sua cate-
goria, de acordo com dados do 
Inmetro.

A linha 2022 do Tracker tem pre-
visão de chegada às concessioná-
rias Chevrolet a partir da primeira 
quinzena de abril.

Central multimídia com sistema compatível com Android Auto e Apple 
CarPlay é capaz de projetar apps como o Waze, Spotify e WhatsApp

Computador 
de bordo de 
14 funções
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31 3333-7575
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