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Veja na página 08

Com duas lojas e duas oficinas, a concessionária 
é líder da marca em Belo Horizonte

A Volvo já aceita propostas de pré-venda do 
XC40 Recharge ao preço de R$ 389 mil

Strada também é Jeep Totalmente elétrico
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Testamos a versão Testamos a versão 
topo de linha do hatch topo de linha do hatch 
da Chevroletda Chevrolet
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Toda a veracidade dos artigos assinados são de 
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O Jornal WSN NEWS digital, pede total atenção 
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sempre as vistas de testemunhas e lugares seguros 
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atenção para te ajudar fazer uma ótima compra e 
ótima venda!

A Volkswagen começou o ano de 2021 
com sucesso, apesar da escassez global 
de semicondutores e das restrições oca-
sionadas pela pandemia do coronavírus. 
A receita de vendas no primeiro trimes-
tre em todo o mundo cresceu 5,4%, 
chegando a 20 bilhões de euros. Após a 
queda relacionada à pandemia para 481 
milhões de euros em 2020, o lucro ope-
racional chegou a 900 milhões de euros. 
O retorno operacional sobre as vendas 
também passou para 4,5% (ano anterior: 
2,5%). 
De acordo com a diretoria da marca, a 
Volkswagen conseguiu levar o impul-
so do segundo semestre de 2020 para o 

novo ano - apesar dos contínuos desafios 
colocados pela pandemia e pela escassez 
global de semicondutores. A evolução 
em todos os indicadores-chave de de-
sempenho mostram que nossa estratégia 
Acellerate e o rigoroso gerenciamento de 
custos dos últimos meses estão ganhan-
do força. Com base nisso, 
Os planos de recuperação para as regiões 
também estão tendo efeito e resultaram 
em uma tendência positiva no primeiro 
trimestre: o resultado operacional nas 
Américas do Norte e do Sul, bem como 
na Rússia, tiveram melhora. A Volkswa-
gen planeja atingir o ponto de equilíbrio 
neste ano nos EUA e na América do Sul.#

Volkswagen em ritmo de recuperaçãoVolkswagen em ritmo de recuperação

A Mercedes-Benz foi a marca que mais 
vendeu caminhões leves no Brasil no pri-
meiro quadrimestre de 2021. No volume 
acumulado de janeiro a abril, foram em-
placadas mais de 2.000 unidades, sendo 
1.957 modelos da linha Accelo, o que 
resulta em cerca de 60% de participação 
num mercado total próximo de 3.400 uni-
dades. Isso significa 8 pontos percentuais 
a mais de market share em relação aos 
52% do mesmo período do ano passado, 
quando foram emplacados 1.326 leves, 
sendo 1.304 caminhões Accelo.
Nos primeiros quatro meses do ano, o 
Accelo 1016, com 1.141 unidades, foi o 
modelo mais vendido no País no segmen-
to de leves. Já o Accelo 815 teve 815 uni-
dades emplacadas, ocupando a terceira 

posição no total geral do segmento.
A região Sudeste foi a que mais adquiriu 
caminhões leves Accelo nos quatro pri-
meiros meses de 2021, com 893 unida-
des. Em seguida vieram o Sul (443 unida-
des) e o Nordeste (415 unidades).
Em dezembro de 2020, pelo segundo 
ano consecutivo, o Accelo 1016 da Mer-
cedes-Benz foi eleito o caminhão com o 
menor índice de depreciação no mercado 
brasileiro entre todas as marcas e mode-
los avaliados. Conforme estudo da Agên-
cia Autoinforme, depois de três anos de 
uso, ele teve uma depreciação de apenas 
12,8%. Com isso, conquistou o selo de 
“Maior Valor de Revenda – Veículos Co-
merciais” na classificação geral e também 
na sua categoria, a de “leves”.#

O Jeep Day aconteceu no dia 4 de 
abil e nesse mês a marca Jeep man-
teve a liderança absoluta entre os 
SUVs, garantindo 22,8% de partici-
pação no acumulado do ano no seg-
mento. No Jeep Day foram lançadas 
as novas Séries Especiais 80 Anos 
dos importados Wrangler e Grand 
Cherokee e dos nacionais Renega-
de, em que foi lançada a plataforma 
de serviços conectados Adventure 
Intelligence, e Novo Compass (em 
pré-venda na data do evento). No 
total foram 12.147 unidades Jeep 
vendidas em abril, das quais 5.504 

Compass e 6.634 Renegade. Este 
último também carrega o título de 
SUV mais vendido do mês e do ano, 
com 16,5% da fatia dos SUVs Com-
pactos em 2021 até final de abril. 
O Compass, que representa 62,7% 
dos utilitários esportivos médios 
no acumulado do ano até final de 
abril, conquistou outro importante 
feito em abril: esgotou o lote ini-
cial da pré-venda da nova geração 
do modelo em apenas 48 horas: 
foram 1.000 unidades da Série Es-
pecial 80 Anos comercializadas no 
período.#
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Presente no futebol, nos eventos culturais e na vida de milhares 
de associados, a Auto Truck agora tem um espaço para os 
amantes de carros e Fórmula 1.

Localizado no Só Marcas Auto Shopping, os visitantes poderão 
vivenciar uma experiência imersiva no Simulador de Fórmula 1 que 
foi desenvolvido em tamanho real para você se imaginar em uma 
pista de verdade andando em alta velocidade.

Auto Truck no Só Marcas Auto Shopping
Av. Babita Camargos, 1295, Cidade Industrial - Contagem/MG

Segunda a sábado – 9h às 19h
Domingo e feriados – 9h às 16h

FAÇA A COTAÇÃO
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TESTE DRIVEDRIVEDRIVEDRIVE

Teste

Tivemos a oportunidade de 
rodar com o Chevrolet Onix 
Premier, a versão mais avan-

çada e conectada do modelo em 
comparação aos concorrentes co-
mercializados no nosso mercado.
O conceito de carro sem fio de-
ve-se ao multimídia MyLink 
contar agora com projeção sem 
cabo e ao fato de o carregamento 
do celular poder ser feito por in-
dução. O pacote de conectivida-
de do Onix Premier passa ainda 
pelo Wi-Fi nativo, pela telemáti-
ca OnStar e pelo aplicativo my-
Chevrolet app.
O diferencial da tecnologia de pro-
jeção sem fio da Chevrolet é que 
a transmissão é feita por meio do 
Wi-Fi do veículo, o que garante 
maior fluxo de dados. O sistema 
é compatível com Android Auto e 
Apple CarPlay e é capaz de pro-
jetar aplicativos como o Waze, 
Spotify e WhatsApp diretamente 
na tela do painel. Para maior segu-
rança, os apps podem ser operados 
por comando de voz.

Chevrolet OnixChevrolet Onix
totalmente conectado!totalmente conectado!
Rodamos com a versão topo de linha Premier do hatch de alta conectividade e muita tecnologia em-

barcada. O carro permite o estacionamento em vagas sem a participação do motorista

Luiz Eduardo Soares
Redator

O Chevrolet Onix Premier é a versão mais completa e mais avançada tecnologicamente deste excelente hatch

Para habilitar a projeção sem fio 
do smartphone para o multimídia 
do carro, o usuário precisa fazer o 
pareamento apenas uma única vez, 

seguindo as instruções que apare-
cem no visor do equipamento. Um 
vídeo anexo mostra este passo a 
passo.

MyLink

Novidade estendida ao Onix Pre-
mier é o MyLink com tela maior, 
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de oitos polegadas, que permite 
melhor visualização das informa-
ções, principalmente as dos mapas 
de navegação online. O aparelho 
traz Bluetooth com conexão para 
até 2 celulares simultaneamente.
O sistema de carregamento por in-
dução magnética já está disponível 
no Onix Premier desde a chegada 
da nova geração. Para iniciar a 
operação, basta colocar o celular 
sobre a almofada de carregamen-
to rápido posicionada no console 
central.
Considerando que o smartphone já 
está inserido no cotidiano das pes-
soas, até quando se está ao volante, 
o motorista quer ter acesso a apli-
cativos de mensagens e navegação 
ou escutar nossa lista de músicas. 
Ter acesso a tudo isso sem precisar 
ficar plugando o telefone ao carro 
a cada embarque é uma tremenda 
praticidade, principalmente na-
queles trajetos mais curtos, como 
à padaria e farmácia.
O Onix Premier topo de linha é o 
primeiro carro produzido no país a 
contar com esse pacote que é cha-
mado de conceito de carro sem fio. 
Para usufruí-lo, o usuário preci-
sa ter um smartphone compatível 
com a tecnologia.

Conectividade

O Onix Premier é o modelo topo 
de linha da família e vem equipa-
dos com Wi-Fi nativo de série. Em 
função da antena amplificada, o 
sinal é até 12 vezes mais estável, 
proporcionando uma experiência 
em 4G por muito mais tempo.
Os modelos contam também com 
a mais atual geração do OnStar. O 
sistema de telemática permite que 
sistemas eletrônicos do veículo 
sejam atualizados de forma remo-
ta, ou seja, sem a necessidade do 
comparecimento à oficina.
O OnStar oferece ainda diversos 
serviços conectados, entre eles os 
de auxílio em caso de emergên-
cias, o que inclui resposta auto-
mática em caso de acidente mais 
grave, auxílio na recuperação em 
caso de roubo e socorro mecânico 
do Road Service da Chevrolet.
O usuário do Onix Premier pode, 
inclusive, comandar diversas fun-
ções do carro por meio do aplica-
tivo myChevrolet app. Entre elas, 
acionar a ignição a distância para 
ir climatizando a cabine ou con-
sultar informações do computador 
de bordo - nível do combustível, 
pressão dos pneus, consumo mé-

As linhas de design do Chevrolet Onix revelam o cuidado que a montadora teve com a harmonia estética e aerodinâmica

A telemática instalada permite que sistemas eletrônicos do veículo se-
jam atualizados de forma remota

Os confortáveis bancos e painéis do carro são em couro e em bonita 
combinação de cores

A acessibilidade ao interior do hatch é facilitada pelos grandes ângulos 
de abertura das portas

dio, indicador da vida útil do óleo, 
etc.
Para quem tem dificuldades em es-
tacionar em locais mais apertados, 

o hatch oferece o Assistente de 
Estacionamento Semiautônomo. 
Basta posicionar o carro ao lado da 
vaga e deixar que o veículo faça 
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tudo sozinho, estacionando dentro 
das normas previstas pelo Código 
de Trânsito. Isso facilita a vida de 
todo o mundo, inclusive à noite e 
naqueles dias de chuva em que a 
visibilidade esteja comprometida.

Equipamentos

Além do mais avançado pacote de 
conectividade, a versão Premier do 
Onix se destaca no segmento pela 
ampla oferta de equipamentos. 
Confira os mais relevantes, como 

ar-condicionado digital automáti-
co, acabamento interno premium 
com duas opções de combinação de 
cores, chave com sensor de aproxi-
mação, coluna de direção com re-
gulagem em altura e profundidade, 
controlador de limite de velocida-
de, vidro elétrico nas portas diantei-
ras e traseiras com acionamento por 
“um toque”, entradas USB também 
para os ocupantes do banco trasei-
ro, lanternas em LED e rodas de 
liga leve aro 16”.
Quanto à segurança, o Onix Pre-

O Onix Premier tem performance muito boa, graças ao motor 1.0 Turbo 
e ao câmbio automático de 6 velocidades

O porta-malas do hatch leva até 275 litros de bagagem, chegando a 469 
litros com o banco traseiro rebatido

mier oferece 06 Airbags (duplo 
frontal, duplo lateral e duplo de 
cortina), alerta de ponto cego, 
controle eletrônico de estabilidade 
e tração, faróis dianteiros tipo pro-
jetor com acendimento automático 
através de sensor crepuscular, as-
sistente de partida em aclive, luz 
de condução diurna em LED, sen-
sor de estacionamento dianteiro, 
lateral e traseiro e câmera de ré.
O desempenho do Chevrolet Onix 
Premier é garantido através do 
motor 1.0 Turbo que combina alta 

performance com eficiência ener-
gética e a transmissão automática 
de seis velocidades.
O Onix é ofertado em duas opções 
de carrocerias (hatch e sedã), três 
pacotes mecânicos (1.0 MT6, 1.0 
Turbo MT6 e 1.0 Turbo AT6) e em 
seis níveis de acabamentos (MT, 
LT, LTZ, RS, Midnight e Premier). 
As cores disponíveis são: Prata 
Switchblade, Preto Ouro Negro, 
Vermelho Carmim, Azul Seeker e 
Cinza Satin Steel. O preço sugeri-
do é a partir de R$ 83.700.#
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Mercado

Falar em Jeep é se referir 
à qualidade por excelên-
cia e, dentro dessa mes-

ma premissa, podemos afirmar 
que Strada Jeep tem traçado um 
caminho de sucesso desde sua 
fundação, em 2015. A empresa 
pertence ao Auto Grupo Carbel, 
um dos maiores e mais respeita-
dos conglomerados de conces-
sionárias automotivas do País, 
com mais de cinco décadas de 
existência. O Grupo represen-
ta as marcas automotivas Audi, 
Volkswagen, Honda, Nissan, 
Hyundai, Fiat, Jeep e Triumph 
(motos), além de também atuar 
em setores como o de locadora, 
financeiro e seguros, além de 
outros.
Atualmente, a Strada Jeep tem 
em sua direção Miguel Albino, 
de 51 anos, com mais de 30 anos 

De Jeep na Strada!De Jeep na Strada!
A concessionária possui dois estabelecimentos, um na Pampulha e outro no Barro Preto, res-
ponsáveis por mais de 50% dos veículos da marca vendidos na Capital, além de duas oficinas

Luiz Eduardo Soares
Redator

A concessionária Strada Jeep é referência nas vendas dos veículos da marca em Minas Gerais e pertence ao Auto Grupo Carbel

Miguel Albino, com a experiência de 30 anos no setor automotivo, está à frente das atividades da Strada Jeep
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Com uma loja no Barro Preto e outra na Pampulha, a Strada Jeep conta com duas oficinas para 
atender aos clientes

trabalhando no setor automotivo 
mineiro e administra duas lojas 
da empresa na Capital, uma na 
avenida do Contorno, nº 10.601, 
no Barro Preto e a outra fica 
na avenida Antônio Carlos, nº 
6.366, na Pampulha, sendo que 
esta última possui oficina como 
anexo, para atender à clientela 
Jeep. Existe, ainda, um centro 
tecnológico de atendimento aos 
clientes da marca na avenida 
Teresa Cristina, número 400, 
bem próximo da primeira loja.

Liderança

Miguel Albino explica que a 
Strada Jeep responde atualmen-
te por mais de 50% dos veícu-
los da marca comercializados 
em Belo Horizonte e em rela-
ção a Minas Gerais é a maior 
responsável pelo fornecimento 
de veículos emplacados com a 
marca Jeep e uma das maiores 
do Brasil. “Para atingirmos esse 
patamar de vendas, trabalhamos 
com o maior estoque de pronta 
entrega de veículos Jeep da Ca-
pital e temos nas duas lojas um 
show room espaçoso e confortá-
vel, dentro do mais alto padrão 
mundial da marca, para que o 
cliente se sinta à vontade e vi-

Toda equipe de colaboradores da empresa são treinados e capacitados 
por cursos internos e da fábrica

Em dois amplos showrooms, o cliente pode curtir a experiência de co-
nhecer de perto os veículos Jeep

Os estabelecimentos da concessionária seguem os mais altos padrões 
de conforto definidos pela Jeep

As duas oficinas são espaçosas para maior segurança dos serviços 
prestados através de mecânicos certificados
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ver a experiência de conhecer 
nossos produtos e nossos servi-
ços”, justifica o executivo.
Além dos produtos e serviços 
pós-venda, a Strada Jeep tam-
bém oferece aos clientes uma 
boutique de equipamentos e 
acessórios tanto para os veí-
culos quanto para os clientes. 
Estes podem comprar roupas, 
bonés, luvas e outros acessórios 
com a marca Jeep estampada.

Capacitação

O diretor revela que um dos pi-
lares do sucesso da Strada Jeep 
está no atendimento pelos co-
laboradores, que são treinados 
e capacitados constantemente 
através de cursos internos e de 
outros promovidos pela fábrica. 
“Há sempre a busca pela exce-
lência e fortalecimento na es-
trutura de atendimento, já que 
buscamos nosso alinhamento às 
necessidades dos clientes, tanto 
nas vendas quanto no pós-ven-
da”, complementa Albino.
A Strada Jeep também tem 
grande preocupação com o 
bem-estar e a saúde dos colabo-
rares e clientes que se dirigem 
às lojas ou oficinas, uma vez 
que trabalha com todo o apa-

Os modelos Jeep estão à disposição dos clientes em um ambiente cli-
matizado e agradável do showroom

Para quem quer personalizar o veículo e comprar acessórios pessoais, 
existe uma boutique com produtos da marca

Na hora da manutenção e reparação, a Strada Jeep oferece serviços 
dentro do que preconiza a fábrica

A Strada Jeep possui um estoque completo de peças e componentes 
genuínos para reposição dos veículos

Seguindo o mesmo padrão mundial da Jeep, a loja da Pampulha oferece muito conforto aos clientes

rato de segurança e higiene no 
combate à Covid-19, dentro do 
que é previsto pelas autoridades 
sanitárias.

Miguel Albino, de forma muito 
simpática, faz um convite: “Ve-
nham conhecer nossos produtos 
e nossos serviços, vivenciando 

uma experiência única de con-
forto e segurança no momento 
de conhecer e adquirir um pro-
duto Jeep”.#



A PARTIR DE

R$ 94.290
TAXA 0%
IPVA PAGO
EMPLACAMENTO

JEEP RENEGADE 21/21

Consulte condições na concessionária. taxa 0 valIda para os modelos longitude e limited , Ofertas sujeitas a variação de acordo com a versão do carro e modalidade de compra. Válida para compra realizada no dia 15/05/2021.
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Anúncio

Volvo abre pré-venda do XC40 Volvo abre pré-venda do XC40 
totalmente elétricototalmente elétrico

O brasileiro já pode encomendar o primeiro carro da marca sueca totalmente eletrificado. A Volvo 
informa que não venderá mais no Brasil carros somente com motor a combustão

Luiz Eduardo Soares
Redator

A partir de agora, todos os 
modelos da Volvo vendidos 
no nosso mercado serão hí-

bridos e elétricos.
Assim, no caminho da eletrifica-
ção total de seus carros, o que está 
previsto para acontecer até 2030, 
a Volvo Car Brasil abre oficial-
mente a pré-venda do XC40 Re-
charge Pure Electric, seu primeiro 
modelo 100% elétrico a ser ven-
dido no Brasil.
Essa ação é a primeira no mundo, 
juntamente com a Noruega, den-
tro da nova filosofia da busca por 
um meio ambiente mais saudável 
para o Planeta.
Os clientes poderão acessar o site 
da Volvo Car, preencher um rápi-
do cadastro e aguardar o contato 
da concessionária mais próxima. 
O valor do XC40 Recharge Pure 
Electric na pré-venda é de R$ 

O XC40 Recharge Pure Electric é o primeiro modelo 100% elétrico da Volvo a ser vendido no Brasil

389.950,00. Mais detalhes sobre 
o carro e a data de chegada serão 
apresentados em breve.
Para os clientes que adquirirem o 
modelo durante a pré-venda, terão 
direito a um Volvo Wallbox com 
a instalação inclusa, que poderá 

ser feita em sua casa ou escritório. 
Também ganharão o Google Nest, 
fazendo alusão ao novo sistema 
multimidia desenvolvido pelo 
Google que equipará o veículo.
O carro tem garantia de 3 anos 
e virá com um pacote completo 

de manutenção e serviços por 
três anos. 

Novo motor

O XC40 Recharge Pure Electric 
inaugura o novo powetrain P8 

1821 a 28 de maio de 2021Conectados para te ajudar comprar e vender!



A recarga das baterias se dá por cabo elétrico a uma tomada residencial 
ou dos postos 

O sistema multimídia Google Built-in do XC40 integra diversos recursos 
Google numa tela de 9”

100% elétrico e com potência de 
408hp. Graças ao moderno con-
junto de baterias, o modelo é capaz 
de rodar cerca de 418 quilômetros.
O veículo também terá o inédito 
sistema multimídia Google Buil-
t-in, que integra diversos recur-
sos Google numa tela de 9”, um 
bagageiro dianteiro e um cluster 
central em LCD que projeta ve-
locidade, mapas com o percurso, 
dentre outras informações de fácil 
visualização.
O modelo traz os principais recur-
sos de segurança e tecnologia da 
Volvo Cars, como o Pilot Assist, 
mantém o carro no centro da fai-

xa e direciona veículo nas curvas; 
City Safety, que detecta veículos, 
pedestres, ciclistas e animais gran-
des; Lane Keeping Aid, que man-
tém o veículo dentro das faixas de 
rodagem; Cross Traffic Alert, que 
monitora os veículos na parte tra-
seira; BLIS, para detecção de pon-
tos cegos, dentre outros.
 

Eletrificação total

A Volvo já vem se destacando 
quando o assunto é eletrificação. 
No acumulado de vendas do ano, 
reunindo todas as marcas presente 
no Brasil, a Volvo detém 40% das 

vendas entre os modelos eletrifica-
dos vendidos no País. E, dentre os 
modelos híbridos plug-in, aqueles 
que podem ser carregados na toma-
da e abastecidos no posto de com-
bustível, 7 a cada 10 carros comer-
cializados no Brasil é um Volvo .
A estratégia de eletrificação tem 
um papel fundamental na trajetó-
ria da marca. São diversas ações 
que a Volvo Cars tem feito no Bra-
sil para expandir o conceito dos 
veículos eletrificados.
Com o compromisso de tornar-se 
líder no mercado de carros elétri-

cos premium, a Volvo Cars planeja 
tornar-se uma empresa de carros 
totalmente elétricos até 2030.
Já em 2025, a meta é que 50% das 
vendas globais sejam de carros to-
talmente elétricos, com o restante 
em híbridos.
A transição da empresa para se tor-
nar um fabricante de automóveis 
totalmente elétricos é parte de seu 
ambicioso plano climático, que 
visa reduzir de forma consistente 
a pegada de carbono do ciclo de 
vida por carro por meio de ações 
concretas.#
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Indústria

O primeiro caminhão (L 312, 
o “torpedo”) e o primeiro 
ônibus (chassi LP 312) pro-

duzidos no Brasil, em 1956, eram 
da marca Mercedes-Benz. Esse 
pionerismo é ainda mais significa-
tivo, por se tratar também dos pri-
meiros veículos comerciais com 
motores a diesel, conceito trazido 
pela Empresa ao País.
O L 312 e o LP 312 saíram da linha 
de montagem da fábrica de São 
Bernardo do Campo, no ABC Pau-
lista, dando impulso extraordinário 
ao desenvolvimento e à história da 
indústria automobilística nacional. 
Próxima dos 65 anos de atividades 

65 anos transportando pessoas 65 anos transportando pessoas 
e cargas no Brasile cargas no Brasil

Desde 1956, a Mercedes-Benz do Brasil se mantém na liderança com a produção de
caminhões e chassis de ônibus no território nacional 

Luiz Eduardo Soares
Redator

O caminhão Mercedes-Benz modelo I-312 foi um dos pioneiros na 
história do transporte de cargas no Brasil

O ônibus Mercedes-Benz modelo O-321 foi considerado um ícone 
junto às empresas de transporte coletivo

A planta de Juiz de Fora, em Minas Gerais, funciona na montagem dos modernos caminhões Mercedes-Benz

no País, a Mercedes-Benz é hoje 
a maior fabricante e exportadora 
de caminhões e ônibus da Améri-
ca Latina. E, dessa mesma fábrica, 
sai hoje o Novo Actros, primeiro 
produto da marca na era 4.0 e o ca-
minhão mais inteligente, eficiente, 
conectado e seguro do mercado, 
agregando ainda mais eficiência 

e valor às operações dos nossos 
clientes.

Presidente JK

A inauguração oficial da primeira 
fábrica da Mercedes-Benz do Brasil 
ocorreu em 28 de setembro de 1956, 
contando com a presença de muitos 
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convidados e autoridades, entre elas 
o então presidente da República, 
Juscelino Kubitschek. Desde este 
período, a Companhia de origem 
alemã tornou-se uma referência na 
produção e na liderança de vendas e 
de serviços no segmento de veículos 
comerciais no País e para exporta-
ções, como também no desenvolvi-
mento tecnológico e na geração de 
soluções para as demandas do trans-
porte de cargas e de passageiros. 
Com base em seu espírito pioneiro e 
inovador, a Empresa sempre esteve 
à frente do desenvolvimento, ditan-
do tendências de mercado e aten-
dendo às necessidades de transporte 

dos seus clientes.
Os avanços da Indústria 4.0 também 
abrangem outras áreas como o CDT 
(Centro de Desenvolvimento Tecno-
lógico), em São Bernardo do Cam-
po. Em Iracemápolis (SP), a Indús-
tria 4.0 também envolveu o Campo 
de Provas de caminhões e ônibus e 
o futuro Centro de Testes, em parce-
ria com a Bosch, para testes em to-
dos os tipos de veículos. Em Juiz de 
Fora (MG) a transformação tecnoló-
gica também chegou à produção de 
cabinas de caminhões; e, em Cam-
pinas (SP), nas áreas de Serviços e 
na Central de Relacionamento com 
Clientes.#

Em 1956, durante a inauguração da fábrica da Mercedes-Benz em São 
Bernardo do Campo (SP), o presidente JK passeia em um caminhão

A fábrica de Juiz de Fora tem papel importante na produção de cabi-
nes dos caminhões
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31 3333-7575
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Mercado

Na estrada

Para começar bem, o primei-
ro contato do empresário com 
a 1500 foi intenso, cobrindo os 
quase 300 km entre a concessio-
nária e a cidade onde vive. “No 
dia seguinte fui para o litoral com 
ela. Já fiz mais de 850 km até 
agora”, conta o empreendedor do 
ramo de transportes. “A Rebel é 
um show. Tem um torque muito 
bom e ótima estabilidade, sem 

falar no silêncio e conforto que 
ela proporciona. Quem andou co-
migo adorou e acho que quem a 
vê de fora também, pois por onde 
passa chama atenção.”
Apesar de toda a vontade de ro-
dar a Ram 1500 Rebel, Claudio 
Teixeira não vai deixar de lado a 
2500. “É o meu carro de viagem. 
Há pouco tempo fui até o Rio 
Grande do Norte com ela e no 
mês que vem irei para o Centro-
-Oeste”, afirma.#

Chegou no Paraná a primeira Chegou no Paraná a primeira 
Ram 1500 RebelRam 1500 Rebel

Fã do modelo, morador de Ponta Grossa, no Paraná, foi o primeiro consumidor brasileiro a receber 
a picape Premium tão aguardada pelos apaixonados pela marca

O morador de Ponta Grossa (PR) Claudio Teixeira se tornou oficial-
mente o primeiro dono de uma Ram 1500 Rebel no Brasil

O primeiro contato de Cláudio com a Ram 1500 Rebel se deu nos 300 
km entre a concessionária e a cidade onde vive

Da Redação

No dia 23 de abril, Clau-
dio Teixeira se tornou 
oficialmente o primei-

ro dono de uma Ram 1500 Re-
bel no Brasil. Morador de Pon-
ta Grossa (PR), o empresário 
foi buscar a aguardada picape 
na concessionária Divesa, em 
Londrina, região norte do Para-
ná. Essa entrega inicial das 100 
unidades de pré-venda (esgotada 
em 18 horas) caiu nas mãos de 
um verdadeiro amante da marca. 

Os demais exemplares da única 
Premium muscle truck do país 
serão distribuídos ao longo dos 
próximos dias.
A nova aquisição de Teixeira é 
a quarta Ram que passa por sua 
garagem e fará companhia a uma 
2500 Laramie 2020 e à clássica 
antepassada Dodge D100 1971, 
produzida em São Bernardo do 
Campo (SP) e parte da longa tra-
dição da marca com os motores 
V8, como o HEMI de 5,7 litros e 
400 cv da Ram 1500 Rebel. “Sou 
apaixonado por caminhonetes 
desde criança e nesta altura da 
vida consigo me dar ao luxo de 
ter um veículo como esse”, diz 
Teixeira.
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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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