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Veja na página 11

A versão S-Design é o destaque do modelo, que tem 
detalhes elegantes em couro e na cor bronze

A Ram 2500 Rodeo chega ao Brasil em versão limitada 
a 100 unidades, mas todo o lote já foi vendido

Fiat Cronos 2022 Picape Full Size
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No trânsito, sua
responsabilidade

salva vidas.

Condição válida para Jeep Renegade Sport Flex, ano/modelo 2021/2021, 0 km, cor verde recon, sem opcionais, no valor à vista de R$ 97.990,00. Taxa de financiamento no Programa Next Jeep a partir de 1,09% a.m. 
e 13,69% a.a., com entrada de R$ 64.200,00 (65,52%) e saldo em 48 parcelas, sendo as 47 primeiras no valor de R$ 699,73 e a 48ª no valor de R$ 17.444,50 na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC), pes-
soa física, com 30 dias de carência para o pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 114.531,81. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/05/2021, 
a partir de 1,31% a.m. e 16,87% a.a. Taxa de Registro de Contrato TC de R$ 749,00 e Registro em PR de R$ 350,00. Condição válida até 30/06/2021 ou enquanto durar o estoque de 30 unidades, prevalecen-
do o que ocorrer primeiro. O preço apresentado nesta oferta não é válido para os Estados de São Paulo e Paraíba em razão das alíquotas de ICMS praticadas nesses Estados. Os valores à vista e a prazo das parcelas, 
a taxa de juros e o CET foram calculados com base no preço público sugerido para os demais Estados da Federação. Consulte as condições e os preços para o seu Estado em uma concessionária Jeep participante 
da sua região. Todas as propostas estarão sujeitas à aprovação de crédito pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Consulte as condições gerais, a tarifa, a taxa de juros, os encargos e o Custo Efetivo 
Total (CET) do financiamento antes da contratação em qualquer uma das concessionárias participantes. Condição de pronta-entrega válida exclusivamente na modalidade de venda vare-
jo para o modelo Jeep Renegade Sport Flex, ano/modelo 2021/2021, 0 km, com previsão de entrega de até 30 dias, contados a partir da data do pedido. Estoque para pronta-entrega de 30 veículos. Cam-
panha vinculada à validade do Programa Next Jeep. Ao término do financiamento, a concessionária poderá realizar a recompra do veículo conforme regras e condições estabelecidas no Manual de Recom-
pra do programa e Acordo de Recompra Futura, e o valor poderá quitar a parcela residual e/ou ser utilizado como parte da entrada para um Jeep 0 km. Todas as ações divulgadas acima não contemplam veículos 
adquiridos por meio de modalidades de venda direta, incluindo, mas sem se limitar a: pessoa jurídica, produtor rural, PcD, frotas, taxistas, locadoras, leilões e seguradoras. Imagens meramente ilustrativas. Consulte 
os demais termos e condições, bem como as configurações e características dos modelos disponíveis em estoque na rede de concessionárias Jeep participantes e/ou na Central de Serviços ao Cliente: 0800 7037 150.

JEEP
RENEGADE SPORT
ENTRADA DE R$ 64.200

+ PARCELA FINAL DE R$ 17.450

TAXA DE JUROS DE 1,09% A.M

699+ 47X
  DE

    R$

JEEP
RENEGADE SPORT

+ EMPLACAMENTO GRÁTIS

+ BÔNUS EM ACESSÓRIOS

+ PRONTA ENTREGA

+ SUPER VALORIZAÇÃO DO
SEU USADO NA TROCA.

Contorno, 10.601

Antônio Carlos, 6.366
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Notas

300 mil unidades da Fiat Toro vendidas no Brasil300 mil unidades da Fiat Toro vendidas no Brasil

Mercedes-Benz também na águaMercedes-Benz também na água

EXPEDIENTE

O Jornal WebSeminovos digital, não se responsabiliza 
pelos anúncios veículados nesta edição, todos os 
preços, estado de cada veículo e documentação é por 
conta e risco do comprador e do vendedor. As peças 
de publicidade veículadas pelos nossos anunciantes 
são de inteira responsabilidade dos mesmos. 

O Jornal WSN 
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semanal da 
Webseminovos 
Sistemas  Ltda, com 
sede em Belo Horizonte 
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Conectados para te
ajudar  Comprar e Vender!

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!

A capacidade off-road do Jeep 4x4 é 
lendária. Este ano, para comemorar 
seu 80º aniversário, a Jeep mais uma 
vez eleva o nível com a introdução de 
um novo pack off-road para o Jeep 
Wrangler chamado Xtreme Recon, 
que será lançado no Salão do Auto-
móvel de Chicago em 14 de julho.
O novo pack Xtreme Recon do Jeep 
Wrangler inclui pneus para todo 
tipo de terreno BF Goodrich KO2 
LT315/70R17C de 35 polegadas, 
rodas Beadlock de 17”x 8”, relação 
final (axle ratio) de 4.56:1 e kit de 
elevação de fábrica de 1,5” com 
amortecedores exclusivamente ca-
librados.
Esses acréscimos resultam nos me-

lhores números da categoria em ân-
gulos de entrada e saída, distância ao 
solo e profundidade para passar em 
água: ângulo de entrada: 47,4 graus; 
ângulo ventral: 26,7 graus; ângulo de 
saída: 40,4 graus; distância do solo: 
12,9 polegadas e profundidade: 33,6 
polegadas (85 cm).
Uma nova relação final de 4.88: 1 
também estará disponível para o 
Wrangler Rubicon, que, combinada 
com una transmissão manual de seis 
velocidades, proporciona a melhor 
relação de arrastre (crawl ratio) de 
seu segmento com 100: 1, permitin-
do aumentar o torque e o controle 
dos pneus ao passar sobre obstáculos 
em uma condução off-road.#

Jeep fica ainda mais radicalJeep fica ainda mais radical

Sucesso de vendas desde o seu 
lançamento, em 2016, a Fiat 
Toro acaba de ultrapassar a im-
portante marca de 300 mil uni-
dades vendidas no mercado 
brasileiro. Inovadora, a picape 
inaugurou um novo segmento no 
setor automotivo ao combinar a 
força e a robustez das picapes 
com o conforto e a dirigibilidade 
dos SUVs.
O modelo coleciona recordes de 
vendas ano a ano e, definitiva-
mente, é um veículo que mudou 
a história da marca. A aprovação 
do consumidor é comprovada 

com os resultados de participa-
ção de mercado: 85,2% no seg-
mento C e 19,4% entre todas as 
picapes. Até o dia 23/6, a Nova 
Toro era a segunda picape mais 
vendida do Brasil em junho 
(4.350 unidades), atrás apenas da 
Nova Strada (7.411 unidades), 
líder entre os comerciais leves.
A Fiat Toro conquistou o consu-
midor brasileiro ao tornar-se re-
ferência em design – vencedora 
de inúmeros prêmios nacionais e 
internacionais – e versatilidade, 
agradando públicos com diferen-
tes interesses e necessidades.#

A Mercedes-AMG e a Cigarette 
Racing apresentam a edição espe-
cial 41’ Nighthawk AMG Black 
Series, barco inspirado diretamente 
no Mercedes-AMG GT Black Se-
ries.  Esse é o 13º produto desen-
volvido em parceria e que entrega 
um desempenho superior, design 
icônico, recursos luxuosos e alta 
exclusividade como nenhum outro 
modelo de seu segmento.
O 41’ Nighthawk AMG Black Se-
ries baseia-se na engenharia avan-
çada da Cigarette, utilizando ele-
mentos de ponta, como um design 
exclusivo de “casco de degraus 
duplos” para oferecer um desempe-
nho notavelmente superior na água. 
Um centro de gravidade baixo, que 
melhora a pilotagem, e o peso to-
tal menor, que melhora a velocida-
de, foram obtidos usando o deck e 

um design de teto rígido totalmente 
em fibra de carbono. Além disso, 
o uso de materiais compostos e de 
técnicas de construção exclusivas 
melhoram a integridade estrutural 
e proporcionam maior conforto de 
condução mesmo nas condições 
mais exigentes.
Como o AMG GT Black Series, 
este barco também estabelece no-
vos padrões de desempenho em seu 
segmento. O novo 41’ Nighthawk 
AMG Black Series é o primeiro em 
sua linha a utilizar cinco motores 
de popa. Esses cinco motores V8 
Mercury Racing 450R de 4,6 litros 
criam cada um deles 450 hp no pico 
e são controlados por um avançado 
sistema de aceleração que permite 
que apenas duas alavancas sejam 
usadas para controlar os cinco mo-
tores simultaneamente.#
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TESTE DRIVEDRIVEDRIVEDRIVE

Ford Bronco Sport 

Recebemos para teste uma 
unidade do mais novo uti-
litário esportivo da Ford: o 

Bronco Sport, que é importado do 
México e chega ao Brasil pelo pre-
ço de R$ 256.900. À primeira vis-
ta, o veículo impressiona pelo belo 
design externo e o interior muito 
bem acabado, além de estar reche-
ado do quer há de mais moderno 
em tecnologia eletrônica aplicada 
a um carro.
Mas é a bordo do Bronco Sport 
que podemos perceber o quanto 
agradável é comandar este todo-
-terreno com DNA de trilheiro e, 
ao mesmo tempo, elegante para o 
uso diário no vai e vem das gran-
des cidades. Ao acelerar, o conjun-
to propulsor e o câmbio automáti-
co de oito velocidades respondem 
prontamente e os sistemas de sus-
pensão e direção passam a ofere-
cer conforto de um automóvel. 
Seu requinte é evidenciado por 
materiais de acabamento premium 

Bom no asfalto eBom no asfalto e
também nas trilhastambém nas trilhas
Ao rodar no trânsito urbano, o utilitário esportivo nem parece que está pronto para encarar qualquer tipo 

de terreno. Além de belo design que chama a atenção de todos, o motor de 240 cv fala alto

Luiz Eduardo Soares
Redator

e soluções inteligentes, como sis-
tema de gerenciamento de carga e 
vidro traseiro com abertura inde-
pendente.

A suavidade do carro também 
ocorre ao rodarmos em estradas 
de terras esburacadas ou mesmo 
encarando as ruas e avenidas es-

buracadas de Belo Horizonte. No 
caso de trilhas severas, a tração 
que, inicialmente, acontece nas ro-
das traseiras, quando acionada no 

O Ford Bronco é im-
portado do México e, a 
princípio, é oferecido 
somente na versão Sport
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 O Ford Bronco Sport foi desenvolvido para oferecer linhas harmônicas e bem equilibradas visualmente

As boas aberturas das portas oferecem comodidade de acesso ao inte-
rior do veículo, mesmo com um entre-eixos curto

Os bancos em couro e bicolores são dotados de aquecimento e garan-
tem conforto aos ocupantes, mesmo para quem viaja atrás

O requinte desse utilitário esportivo é evidenciado por materiais de aca-
bamento premium e soluções inteligentes

modo 4x4 mantém um desempe-
nho exemplar, típico de um veícu-
lo que foi feito para encarar qual-
quer natureza de terreno.
Além de 9 airbags, ele vem equi-
pado com tecnologias semiautôno-
mas avançadas, como piloto auto-
mático adaptativo com Stop & Go, 
assistente autônomo de frenagem 
com detecção de pedestre e faróis 
de LED com luz alta automática. 
Sua central multimídia SYNC 3 
com tela de 8”, completa, inclui 
som B&O de altíssima qualidade 
e carregador sem fio para celular. 
Conta também com os recursos de 
conectividade do aplicativo For-
dPass, como partida remota e lo-
calização do veículo pelo celular.
Na cabine, há ainda bancos par-
cialmente de couro com aqueci-
mento, painel de instrumentos 
digital com tela de 6,5”, tomadas 
elétricas de 110 V e 12 V, porta-
-objetos inteligentes e porta-malas 
com sistema de gerenciamento de 
carga que permite criar diferentes 

divisórias e até uma mesinha au-
xiliar. Sua capacidade é de 580 
litros, o que pode ser aumentado 
para 1.472 litros dependendo da 
configuração. O acesso ao porta-
-malas pelo vidro traseiro, com 
abertura independente, facilita o 
manuseio de bagagens.

Resposta à aceleração

O Bronco Sport tem motor 2.0 
EcoBoost, com turbo e injeção di-
reta, que gera 240 cv e 38 kgfm de 
torque máximo, capaz de acelerar 
de 0 a 100 km/h em 8 segundos. A 
transmissão automática de 8 mar-
chas casa bem o propulsor.
Os pneus todo-terreno 225/65 R17 
Pirelli Scorpion AT garante o ex-
celente desempenho do Bronco 
Sporet em trajetos fora de estrada, 
evidenciando a versatilidade de 
uso do veículo.
O entre-eixos mais curto, de 2.670 
mm e ângulos de entrada (30,4º), e 
de saída (33,1º), além de transpo-

sição de rampa (24,4º), bem como 
pela distância livre do solo de 223 
mm, proporcionam muita agilida-

de nas trilhas.
O piloto automático off-road é um 
novo recurso que traz mais con-
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A capacidade do porta-malas é de 580 litros, podendo subir para 1.472 
litros, dependendo da configuração

O motor 2.0 EcoBoost turbo com injeção direta gera 240 cv e 38 kgfm de 
torque, e acelera de 0 a 100 km/h em 8 segundos

dois tons, preto e marrom, e mate-
riais de textura diferenciada. 
O Ford Bronco Sport foi pen-
sado para oferecer uma experi-
ência conectada completa, por 
meio do modem embarcado e 
do aplicativo FordPass. Com 
acesso remoto pelo celular, o 
usuário pode travar e destravar 
portas, dar partida e ligar o ar-
-condicionado, checar o odô-
metro, a autonomia e a pressão 
dos pneus, receber alertas de 
acionamento do alarme e de 
funcionamento do veículo e sa-
ber a sua localização.
O Bronco Sport tem carregador 

de celular por indução e a central 
multimídia SYNC 3 com tela sen-
sível ao toque de 8 polegadas tem 
comando de voz para telefone, ar-
-condicionado, áudio, navegação, 
Apple CarPlay e Android Auto. 
Suas tecnologias semiautônomas 
incluem: assistente autônomo de 
frenagem com detecção de pedes-
tres, piloto automático adaptativo 
com Stop & Go, alerta de ponto 
cego, sistema de alerta e centrali-
zação na faixa, assistente de ma-
nobras evasivas, farol alto auto-
mático, câmera traseira de visão 
180° e reconhecimento de placas 
de velocidade.#

fiança e segurança em trilhas e a 
câmera frontal de 180° proporcio-
na uma visão ampla da pista.
Os sete modos de gerenciamento 
de terreno do Bronco Sport – Nor-
mal, Eco, Esportivo, Escorrega-
dio, Areia, Rocha e Lama/Terra ¬ 
permitem personalizar a experi-
ência na estrada ou off-road. Eles 
ajustam quatro sistemas do veícu-
lo: direção, controle eletrônico de 
estabilidade e tração, transmissão 
e resposta do motor.

Inspiração nos anos 60

O Bronco Sport tem perfil qua-

drado e os faróis redondos que 
são uma releitura moderna e tec-
nológica do clássico dos anos 60. 
A frente alta exibe um elemento 
gráfico escurecido que contorna 
todo o conjunto de faróis e grade. 
Dentro dele, a assinatura de luz re-
donda se conecta com uma barra 
iluminada e o nome Bronco em 
destaque, em lugar do oval azul da 
marca.
As lanternas traseiras são verticais 
e posicionadas fora da tampa do 
porta-malas. 
O interior do Bronco Sport im-
pressiona pelo requinte, silêncio 
e conforto, com acabamento em 
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31 98551 0585
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Lançamento

Em busca de oferecer mais 
conforto, elegância e sofis-
ticação do sedã derivado do 

Argo, a linha 2022 do Fiat Cronos 
evoluiu e chega às concessionárias 
da marca com uma importante no-
vidade: a série especial S-Design.
Conhecida pelo visual com itens 
de estilo escurecidos, agora o 
Cronos S-Design privilegiou a 
sofisticação com a inclusão do 
bronze aos elementos.
A mudança começa pelo exterior, 
que na dianteira recebeu detalhe 
em bronze no logo Fiat e na grade 
inferior; na traseira, além do lo-
gotipo na tampa do porta-malas, 
o nome do modelo e a inscrição 
S-Design têm as peças também 
escurecidas e em bronze.
Internamente, a versão apresen-
ta volante em couro com costu-
ra em bronze, painel e console 
central com detalhes em bronze, 

Sofisticação com detalhesSofisticação com detalhes
na cor bronzena cor bronze

O Fiat Cronos 2022, sedã derivado do Argo, é apresentado na versão especial S-Design, garantindo 
mais sofisticação e elegância ao introduzir a cor bronze nos detalhes e uso do couro em seu interior

Luiz Eduardo Soares
Redator

Na traseira do Cronos 2022 S-Design, as inscrições foram escurecidas e ganharam a cor bronze
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e bancos com padronagem dife-
renciada em relevo e costura em 
bronze, aqui também na coifa do 
câmbio.
A série S-Design oferece ainda 
mais exclusividade, requinte e 
personalidade com as rodas de 

liga leve de 15 polegadas e friso 
lateral, faróis de neblina, retrovi-
sores elétricos e spoiller traseiro.

Interior

No interior, o alto padrão de 

O sedã ganhou mais requinte e personalidade com as rodas de liga leve de 15 polegadas, friso e detalhes na cor bronze

O alto padrão de qualidade e requinte aparece também no interior, com 
componentes que garantem mais comodidade e conforto

O volante multifunção de boa pegada é completo e possui controle dos 
comandos do veículo e também do som

O Fiat Cronos 2022 S-Design é oferecido tanto com câmbio automático 
quanto com caixa de acionamento manual

qualidade da cabine combina 
o ambiente sofisticado com 
itens de conforto, a exemplo 
do ar-condicionado automáti-
co digital e do sistema Keyless 
Entry n’Go (conveniência e 

comodidade extras ao liberar 
o uso do telecomando para 
destravar as portas e ligar a 
ignição; sensores de presença 
instalados nas maçanetas dian-
teiras externas e na tampa do 
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porta malas, somados ao botão 
de ignição instalado no inte-
rior da cabine, fazem todo o 
trabalho ao simples toque dos 
dedos).
O Cronos S-Design também 
dispõe de importantes equi-
pamentos, como câmera de 
ré, retrovisores elétricos, Hill 
Holder e controles eletrônicos 
de tração e estabilidade. A sé-
rie especial pode ser adotada 
na configuração Drive 1.3 e sai 
por R$ 4.500,00.
O Fiat Cronos recebe os con-
sumidores também com espa-
ço de sobra, principalmente 

no porta-malas de 525 litros, o 
maior da categoria.

Duas opções

Confira os principais itens e pre-
ços de série das versões equipa-
das com motor 1.3:
Cronos 1.3 MT – R$ 72.990: 
A versão de entrada do sedã tem 
como novidade o Fiat Script ja-
teado no espelho retrovisor ex-
terno, que agora dispõe de indi-
cador de seta, e com a etiqueta 
Fiat Flag nas laterais dos bancos 
dianteiros. O modelo reúne eco-
nomia com o motor Firefly 1.3 

O porta-malas é o maior da categoria dos sedãs compactos, já que tem 
capacidade para 525 litros de bagagem

Nota-se que o acabamento do interior do sedã compacto da Fiat é pri-
moroso e os materiais são suaves ao toque

de quatro cilindros e câmbio ma-
nual e vem completo de série. 
Traz itens como ar-condiciona-
do, direção elétrica, chave com 
telecomando, rádio com cone-
xão Bluetooth e USB dianteiro. 
Além disso, tem monitoramento 
de pressão dos pneus, vidro dian-
teiro e travas elétricas, alarme 
perimétrico, comandos de som 
no volante e lanternas em LED, 
entre outros.
Cronos Drive 1.3 MT – R$ 
78.590:

A versão Drive 1.3 incorpora a 
extensa lista de itens da configu-
ração de entrada e soma a mo-
derna central multimídia Ucon-
nect de 7 polegadas (compatível 
com os sistemas Apple Carplay 
e Android Auto, com áudio stre-
aming, entradas USB e auxiliar 
e conexão Bluetooth), comandos 
de áudio no volante, entradas 
USB dianteira e traseira, vidros 
elétricos traseiros, sensor de es-
tacionamento traseiro e assinatu-
ra em LED nos faróis.#
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Edição limitada

Ram 2500 na versão “Rodeo”Ram 2500 na versão “Rodeo”
A picape de grande porte voltada para o estilo “rancheiro” chegou ao Brasil em lote de apenas 100 

unidades. Em poucas horas, todo o lote foi vendido

Utilizando-se da estratégia 
que obteve bons resultados 
de vendas na versão Night 

Edition, a Ram 2500 Laramie acaba 
de ganhar a edição especial Rodeo, 
que teve todas as unidades compra-
das após somente 10 horas da aber-
tura das vendas. Devido ao sucesso 
do modelo, a marca já estuda trazer 
mais um lote. 
Limitada inicialmente em 100 
exemplares, a Ram 2500 Rodeo foi 
pensada com muito cuidado para 
atender da melhor forma quem 
transporta trailers pesados, como 
os que levam cavalos, por exemplo. 
Antes de mais nada, vale lembrar 
que toda Nova Ram 2500 vendida 
no país tem capacidade de puxar 
até 7.861 kg, graças ao poderio do 
motor Cummins turbo diesel 6,7L 
de 365 cv e 110,7 kgfm e à segu-
rança dos controles eletrônicos de 
oscilação do reboque (TSC na sigla 
inglesa) e de freio do reboque, com 
ajuste no painel.
Mas somente a Rodeo tem caçam-
ba com preparação de fábrica para 
reboques do tipo quinta roda, o que 
praticamente a transforma em um 
cavalo mecânico. Para tanto, saem 
de cena as gavetas laterais RamBox 
e entram cinco furos no piso do es-
paço de carga, sendo um do pino 

central para engate do “gooseneck” 
(pescoço de ganso). Na parte de trás 
da lateral esquerda da caçamba está 
a tomada 115 volts e saídas de 4 e 
7 pinos para alimentação do trailer.  
Além disso, os estribos laterais da 
Ram 2500 Rodeo são específicos 
dela, mais longos, cobrindo inclusi-
ve o trecho entre a porta de trás e a 
roda posterior, para facilitar o aces-
so à área de carga mais próxima à 
cabine. Importante ainda destacar 
que há tampas de proteção para os 
furos da caçamba, que agora tem 

volume de 1.628 litros – mais 402 
em relação à Laramie “normal” –, 
fazendo dela a maior entre todas as 
picapes cabine dupla do Brasil.

Seis ocupantes

No extremamente espaçoso e lu-
xuoso interior da Rodeo, o conso-
le dianteiro central deu lugar a um 
assento extra, aumentando a capa-
cidade para seis ocupantes. Quando 
não utilizado, esse encosto pode ser 
baixado, servindo como apoio de 

braço, porta-objetos e porta-copos 
triplo.
Para acompanhar esses recursos 
que amplificam alguns dos muitos 
atributos da picape, a Ram 2500 
Rodeo tem aspectos únicos de de-
sign. A começar pela grade redese-
nhada e inteiramente cromada, que 
se destaca pelos sete frisos horizon-
tais. Outros toques a mais em prata 
brilhante da Rodeo são os ganchos 
do para-choque dianteiro.
Logo acima do para-brisa, na por-
ção frontal da capota, o que sobres-

A imponência e a elegância dessa picape mantêm a fidelidade de seus admiradores em todo o mundo

Luiz Eduardo Soares
Redator
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A combinação de marrom e bege do interior da picape é a opção mais procu-
rada pelos compradores da Nova Ram 2500

O espaço entre os dois bancos dianteiros foi aproveitado e agora a picape já 
pode transportar até seis pessoas

sai é o conjunto de cinco luzes de 
LED âmbar, as chamadas “cab li-
ghts”, que deixam a caminhonete 
ainda mais fácil de se visualizar. Na 
lateral, as rodas de liga leve aro 18” 
também são exclusivas, mas o que 
realmente chama a atenção é o em-
blema Rodeo, inspirado nas fivelas 
entregues aos campeões de rodeio, 
esporte apoiado pela marca Ram 
em todo o continente americano, de 
Norte a Sul. Por sinal, cada compra-
dor das 100 unidades da 2500 Ro-
deo vai ganhar uma fivela de metal 
com o tradicional carneiro da Ram 
– veja aqui a evolução do símbolo 
da marca.

A Ram 2500 Rodeo é oferecida em 
três cores de carroceria: Marrom 
Walnut (metálica), Branco Pérola e 
Preto Diamond - estas duas, peroli-
zadas. Por dentro, o revestimento é 
sempre na elegante combinação de 
marrom e bege, opção que já repre-
senta mais da metade das escolhas 
dos compradores da Nova Ram 
2500, desde o final de 2019.
Assim como a versão Laramie tra-
dicional, a 2500 Rodeo também 
esbanja tecnologia a bordo, a exem-
plo da central multimídia com tela 
de toque de 12 polegadas e inúme-
ros recursos, como a possibilidade 
de dividir o monitor em duas fun-

ções. Outros destaques são a câme-
ra 360°, a exclusiva câmera de ca-
çamba e o sistema de som premium 
Alpine com nove alto-falantes, um 
subwoofer e cancelamento ativo de 
ruídos externos.

Quarto de Milha

A Ram 2500 Rodeo fez sua pri-
meira aparição pública no 30º Con-
gresso do Cavalo Quarto de Milha, 
em Araçatuba, no interior paulista. 
Restrito aos participantes e seguin-
do todas as atuais normas sanitárias, 
o evento tem organização da Asso-
ciação Brasileira de Criadores de 
Cavalo Quarto de Milha (ABQM), 

reunindo uma série de competições 
entre 26 de maio e 6 de junho, entre 
outras atividades ligadas ao meio 
equestre.
Outra prova da relação estreita da 
marca Ram com o universo rural é 
o recente lançamento do programa 
Barter Ram, uma nova modalidade 
de vendas. Por meio dela, produto-
res rurais poderão adquirir as pica-
pes mais desejadas do país median-
te pagamento fixo e liquidado em 
soja. 
A série especial Ram 2500 Rodeo 
é parte da linha 2021 e tem preço 
sugerido a partir de R$ 437.990 – 
acréscimo de R$ 10 mil em relação 
à versão Laramie tradicional.#
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Projeto Piloto

Experiência a bordoExperiência a bordo
do Nissan LEAFdo Nissan LEAF

A parceria entre a montadora japonesa e o Itaú Unibanco irão permitir que o brasileiro tenha acesso 
ao veículo elétrico da marca, que já se encontra à venda no mercado nacional

mais veículos e estações disponí-
veis a partir do segundo semestre 
de 2021, exatamente com seu car-
ro 100% elétrico, o Nissan LEAF. 
Desta forma, mais pessoas pode-
rão conhecer e experimentar a re-
volução dos automóveis elétricos 
conduzindo um modelo que já tem 
mais de 500 mil unidades vendidas 
em todo o mundo.
Assim como já acontece com o 
consolidado serviço Bike Itaú, a 
nova solução em mobilidade urba-
na do vec Itaú permitirá que usu-
ários desbloqueiem os carros em 
estações diretamente pelo celular, 
podendo devolvê-los na mesma ou 
em outra estação de carregamento.

Compacto elétrico

O Nissan LEAF está equipado 

com um conjunto de tecnologias 
avançadas. Ele conta, por exem-
plo, com o inovador e-Pedal, que 
permite o condutor simplificar 
movimentos na hora de acelerar, 
desacelerar e parar o carro, pois 
pode utilizar somente o pedal 
do acelerador para todas essas 
ações – algo revolucionário e 
que representa uma nova manei-
ra de dirigir.
Com um moderno e-powertrain, 
o conjunto oferece um desem-
penho estimulante ao entregar 
potência equivalente a 149 ca-
valos (110 kW) e torque de 32,6 
kgfm. É desempenho com emis-
são zero.
Tudo isso com uma economia 
significativa com recarga/abas-
tecimento que pode chegar a 
75% ao se rodar com um Nissan 

LEAF em comparação com um 
automóvel de tamanho similar 
com motor a combustão.
Já para assegurar a segurança dos 
ocupantes, o modelo vem com o 
Nissan Intelligent Safety Shield. 
Esse “escudo inteligente de se-
gurança” integra sistemas como: 
Alerta Inteligente de Mudança 
de Faixa, Sistema Inteligente 
de Prevenção de Mudança de 
Faixa, Assistente Inteligente de 
Frenagem de Emergência, Con-
trole Inteligente de Velocidade, 
Sistema de Advertência de Pon-
to Cego, Visão 360° Inteligente 
com Detector de Movimento, 
Alerta Inteligente de Atenção do 
Motorista, Sistema de Monito-
ramento de Pressão dos Pneus e 
Alerta de Tráfego Cruzado Tra-
seiro.#

Da Redação

Por enquanto, o projeto piloto 
não estará disponível em to-
das grandes cidades, mas em 

breve deverá ser estendido além de 
Rio de Janeiro e São Paulo.
Como mais um passo dentro do 
seu projeto de eletrificação no Bra-
sil a Nissan vai apoiar o serviço de 
compartilhamento de veículos elé-
tricos vec Itaú. A marca japonesa 
considera uma proposta positiva 
esta solução de mobilidade urbana 
do Itaú Unibanco.
A Nissan vai participar do projeto, 
que está em fase piloto com cola-
boradores do banco e tem expecta-
tiva de ser ampliado e contar com 
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AGILIDADE 

E CONFIANÇA

SEMINOVOS COM AS MELHORES
C O N D I Ç Õ E S  D E  B H

FALE DIRETO COM WALTER

31 99854-5064
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