
?

O
 J

or
na

l é
 e

nv
ia

do
 s

em
an

al
m

en
te

 B
y 

Le
ad

Lo
ve

rs
 p

ar
a 

m
ai

s 
de

 2
0 

m
il 

lo
jis

ta
s 

de
 c

ar
ro

s.

Veja na página 11

BMW M340i xDrive e o BMW M440i Coupé já se encontram 
nas concessionárias da marca

Digo Baptista estreia novo patrocinador na segunda corrida 
da TCR South America, que acontece em Curitiba

BMW família M Competição
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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

Ford estuda o uso de vans sem motoristasFord estuda o uso de vans sem motoristas

Mercedes-Benz e a saúde da Mercedes-Benz e a saúde da 
população de Minas Geraispopulação de Minas Gerais
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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!

A transportadora TransMaroni chega 
a 50 caminhões movidos a gás (natu-
ral e/ou biometano) da Scania e entra 
para a história do transporte nacional 
com a maior frota já adquirida desta 
solução alternativa ao diesel. Com 
isso, a transportadora inicia um novo 
posicionamento que traz a sustentabi-
lidade como prioridade, e conclui um 
ciclo de investimento na ordem de 
R$ 50 milhões, em várias ações neste 
campo e não apenas relativas a esta 
compra. A Scania, que lidera a tran-
sição para um sistema de transporte 
mais sustentável, atinge a marca de 
150 caminhões com esta tecnologia 
desde o início das vendas em outubro 
de 2019. 
A TransMaroni adquiriu as primei-

ras 11 unidades em outubro de 2020. 
Com o desempenho do produto e a vi-
sibilidade gerada por novos negócios, 
resolveu comprar outros lotes meno-
res a partir de novembro até, recente-
mente, nas últimas semanas de maio, 
e somou mais 39 unidades encomen-
dadas. No total, chegou ao histórico 
volume de 50 veículos. A maior par-
te já havia entrado na programação 
de produção de 2021 e as unidades 
mais recentes estão tendo o prazo de 
entrega negociado. Os veículos serão 
usados nos segmentos alimentício, 
varejo, higiene e limpeza, cosméti-
cos e e-commerce em diversos esta-
dos brasileiros. Parte já tem contratos 
com B2W, Carrefour, Grupo Big, 
JBS, L´Oréal, Nestlé e Unilever.#

Caminhões Scania movidos a gásCaminhões Scania movidos a gás

Você confiaria o transporte da sua encomenda a 
uma van sem motorista? Isso é o que a Ford quer 
saber com um novo programa de pesquisa de ve-
ículos autônomos iniciado na Europa. O objeti-
vo é estudar como essa tecnologia pode benefi-
ciar as empresas de entregas urbanas e, também, 
como as pessoas interagem com ela nas ruas.
A Hermes, uma das principais empresas de en-
tregas da Europa, é a primeira parceira da Ford 
no programa, usando uma van Transit customi-
zada com sensores que imitam um veículo au-
tônomo. Na verdade, ela tem um motorista dis-
farçado de “banco” e quem olha de fora tem a 
impressão de que não há ninguém na direção.
O projeto de duas semanas aproveita os resul-
tados dos testes de “entrega de última milha” 

feitos recentemente pela Ford 
com a Hermes em Londres, em 
que uma equipe de mensageiros 
recolhe os pacotes em uma van 
e realiza a última etapa da entre-
ga a pé. Esse estudo mostrou que 
uma equipe de oito mensageiros 
a pé e duas vans Transit podem 
entregar o mesmo número de 
encomendas que seis vans no 
sistema convencional, com mais 
rapidez e sustentabilidade.
Unindo essa experiência com a 
expertise de empresas de entre-
ga, a Ford quer identificar oportunidades e novos 
modelos de operação com veículos autônomos 

A Mercedes-Benz tem mantido pre-
sença constante nas ações que visam 
melhorar a saúde dos habitantes de 
Minas Gerais, principalmente nas 
regiões mais necessitadas do interior.
Dessa forma, transportada por um 
caminhão Novo Actros, mais uma 
carreta do projeto Unidades Móveis 
de Saúde – “#Unindo Forças” ganha 
as ruas a fim de oferecer atendimen-
to médico e assistência a comuni-
dades carentes. Esse semirreboque, 
que recebe uma configuração in-
terna especializada com estrutura e 
equipamentos de saúde, ficará à dis-
posição da Prefeitura de Itabira, no 
quadrilátero ferrífero de Minas Ge-
rais. Essa ação é fruto de um acordo 
da Mercedes-Benz do Brasil com 
a Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Albert Einstein, contando 
com o apoio da Vale e da Secretaria 

Municipal de Saúde.
Durante 90 dias, profissionais do 
Einstein realizarão, neste caminhão 
da saúde, diversos serviços gratuitos 
a pacientes da COVID-19 de baixa 
complexidade desta microrregião de 
Minas Gerais.  Serão oferecidos to-
mografia computadorizada, teleaten-
dimento e coleta de exame para teste 
rápido de antígeno para COVID-19, 
além de exame de gasometria arterial 
em apoio aos hospitais locais.
O projeto #Unindo Forças é uma ini-
ciativa idealizada e gerenciada pela 
Mercedes-Benz do Brasil, com en-
volvimento de vários parceiros e com 
apoio do Ministério Federal de Coope-
ração Econômica e Desenvolvimento 
da Alemanha (BMZ), via DEG/KfW, 
que está contribuindo com 4,5 mi-
lhões de Euros para a aquisição das 
Unidades Móveis de Saúde.#

e, principalmente, como as pessoas e processos 
atuais podem interagir com essa tecnologia.#
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Edição especial

Após mais de 3 milhões 
de unidades produzidas 
pela Mitsubishi desde 

1982, o utilitário esportivo de 
grande porte Pajero Full será 
descontinuado pela montadora. 
No Brasil, o SUV chegou em 
1991 e logo teve grande acei-
tação pelo mercado nacional, o 
mesmo acontecendo com a atual 
geração.
Símbolo de robustez e de gran-
de capacidade 4x4, o Pajero Full 
foi ganhador de 12 vezes o rali 
mais desafiador do mundo, o 
Paris-Dakar, sendo sete vitórias 
consecutivas.
Agora, ao sair de linha, a Mit-
subishi apresenta a versão Le-
gend Edition, limitada a apenas 
100 unidades, que traz detalhes 
e acabamentos exclusivos, ao 
preço de R$ 356.990. Os com-
pradores ainda terão direito a um 
brinde que consiste em um livro 

Bye, Bye, Pajero Full!Bye, Bye, Pajero Full!
A Mitsubishi deixará de produzir o maior SUV da marca e para homenagear o momento, serão fabricados 

apenas 100 unidades do veículos na versão especial Legend Edition, ao preço de R$ 356.990

Luiz Eduardo Soares
Redator

O Pajero Full chegou ao Brasil em 1991 e logo conquistou os consumidores pela bom desempenho nas 
trilhas e no asfalto

que conta a história do Pajero ao 
redor do mundo.
A saída de cena do Pajero Full 

marca também o surgimento de 
uma nova geração de SUVs da 
marca, que promete ocupar esta 

lacuna que se forma entre os ve-
ículos trilheiros. O Pajero Sport, 
pode ser considerado como a 
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A Mitsubishi apresenta a versão Legend Edition, limitada a 100 unidades, que traz detalhes exclusivos, ao preço de R$ 356.990

Esta edição chega com quatro opções de cores de carroceria e outras duas para o revestimento em couro 
no interior

O Pajero Full representa a grande capacidade de enfrentar com robustez e conforto qualquer tipo de terreno 

evolução natural do Pajero Full, 
trazendo o mesmo DNA robusto 
e aventureiro, com uma série de 
novas tecnologias que oferecem 
ainda mais conforto e segurança 
a todos os seus ocupantes.

Surgimento

A história do Pajero Full começa 
muito antes de seu lançamento. 
O ano era 1935 e a Mitsubishi 
Motors criou o primeiro veícu-
lo com tração 4x4 do Japão, o 
projeto PX33. Construído nos 
estaleiros da Mitsubishi Heavy 
Industries, o modelo fora enco-
mendado pelo governo japonês, 
para uso militar.
O governo cancelou a encomen-
da, mas o protótipo PX33 serviu 
de base para a produção do pri-
meiro conceito do Pajero, apre-
sentado no Salão de Tóquio em 
1973. Demoraria ainda mais oito 
anos – e muitas melhorias – para 
que a versão final de produção 
fosse apresentada ao público, o 
que ocorreu no mesmo Salão do 
Automóvel, em 1981.
A partir dali a linha Pajero, nome 
que remete a um felino ágil e 
rápido proveniente majoritaria-
mente dos pampas argentinos, 
passava a escrever uma história 
que o coloca, sem dúvida, no 
panteão dos mais bem-sucedidos 
veículos já produzidos em todo 
o mundo.
Sua robustez e capacidade para 
enfrentar, sempre com conforto 
e tecnologia, absolutamente to-
dos os tipos de terreno marca-
ram não apenas o Pajero, mas 
sim toda a imagem da Mitsubishi 
Motors em mais de 170 países 
dos cinco continentes.
As primeiras unidades do Paje-
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ro desembarcaram oficialmente 
no Brasil ainda em 1991, logo 
após a abertura comercial do 
País. Desde então, dezenas de 
milhares de unidades foram co-
mercializadas.
O sucesso do Pajero foi tão 
grande que dele surgiram diver-
sas variantes que foram trazidas 
para o mercado brasileiro. O Pa-
jero Sport chegou já em 2000 e 
foi produzido no País entre 2006 
e 2010.
A partir de 2009, o Pajero Ful 
também ganhou a companhia 
do Pajero Dakar, SUV de médio 
porte que homenageia as con-
quistas do modelo no mais difí-
cil rally do mundo.
O Pajero Dakar passou a ser 
produzido no Brasil a partir de 
2012, com motor turbodiesel de 
165 cv e 38,1 kgfm de torque, 
além da opção V6 Flex de 205 
cv e 33,5 kgfm de torque. Sua 
produção na fábrica da HPE Au-
tomotores em Catalão/GO, se 
deu até o fim de 2017.

Série especial 

A série especial Legend Edi-
tion vem equipada com motor 
de 3.2 litros a diesel e 200 cv 
a 3.800 rotações, o modelo de-
senvolve 44,7 kgfm de torque 
e traz transmissão automática. 
Ele também traz o completo 

sistema de tração Super Select 
AWD-II, controle de estabili-
dade e tração (ASTC), suspen-
são independente nas quatro 
rodas, que garante precisão nas 
curvas, além do EBAC, assis-
tente de frenagem no motor 
para descidas íngremes, e da 
segurança entregue por oito 
airbags.
A série especial Legend Edi-
tion chega na versão de cinco 
portas com quatro opções de 
cores de carroceria e outras 
duas para o revestimento em 
couro no interior.
Todas 100 unidades serão nu-
meradas e trarão acabamento 
em preto brilhante nos skid pla-
tes traseiro e dianteiro, na grade 
dianteira, nos espelhos retrovi-
sores e nas molduras decorati-
vas laterais. As rodas em aro 20 
também trazem acabamento ex-
clusivo.  
Tanto na parte traseira quanto 
nas laterais, o exclusivo emble-
ma “Legend Edition” estará pre-
sente, assim como no painel do 
modelo que, neste caso, receberá 
também a numeração de qual das 
100 unidades desta série especial 
se trata o veículo.
O emblema “Legend Edition” 
também estará presente no para-
-brisas e o vidro traseiro, como 
forma de dar ainda mais exclusi-
vidade ao modelo.#

Nas laterais e na tampa traseira, existe a plaqueta que indica que se trata 
da Legend Edition, versão de despedida do veículo no nosso mercado
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Lançamentos

Já estão à disposição dos clien-
tes no Brasil os novos mode-
los da BMW, o novo BMW 

M340i xDrive (ao preço de R$ 
542.950,00), e agora com entregas 
normalizadas após a pré-venda, e 
o BMW M440i Coupé (no valor 
de R$ 575.950,00).
Os dois modelos contam com per-
formance refinada: motor de seis 
cilindros em linha TwinPower 
Turbo com 387cv de potência, en-
tre 5.800rpm e 6.500rpm, 500Nm 
de torque, atingindo até 5.000rpm, 
que os leva à velocidade máxima 
de 250km/h. Os dois carros da 
marca BMW possuem os atributos 
da notável linha M, que proporcio-
na mais esportividade ao volante, 
sem comprometer o conforto e a 
sofisticação. Entre eles: Diferen-
cial M Sport, conjunto aerodinâ-
mico diferenciado e suspensão M 
Sport (incluindo direção esportiva 

Alto desempenho com os Alto desempenho com os 
BMW da família M BMW da família M 

Após o período de pré-venda e de atrasos no fornecimento de seus modelos por causa da pande-
mia da Covid-19, a montadora alemã já tem à disposição dos clientes os novos M340i xDrive e o 

M440i Coupé

Luiz Eduardo Soares
Redator

O M340i xDrive possui sistema capaz de capturar vídeos em 360° ao redor do veículo por meio de quatro câmeras

variável e freios M Sport), bancos 
esportivos com ajustes elétricos 
e de memória e transmissão ZF 
de oito velocidades. A aceleração 
de 0 a 100km/h do M340i xDri-

ve (tração integral) é atingida em 
apenas 4.4 segundos, enquanto 
o M440i Coupé (tração traseira) 
acelera de 0 a 100km/h em apenas 
4.8 segundos.

 BMW M340i xDrive

A versão 21/22 do sedan esportivo 
Série 3 traz mais tecnologia para o 
dia a dia do motorista. O principal 
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diferencial da novidade é a funcio-
nalidade Drive Recorder, que é ca-
paz de capturar vídeos em 360° ao 
redor do veículo por meio de qua-
tro câmeras, permitindo a grava-
ção tanto para entretenimento em 
viagens e em deslocamentos com 
paisagens, bem como para ativa-
ção automática em caso de aciden-
te. O carro, produzido na fábrica 
do BMW Group em Munique, na 
Alemanha, também vem equipado 
com diferencial M Sport, suspen-
são M Sport (incluindo direção es-
portiva variável e freios M Sport), 
além do pacote aerodinâmico M e 
recursos exteriores M sob medida, 
que reforçam e potencializam o 
desempenho do veículo.
Entre os diferenciais tecnológi-
cos, o modelo conta com o sistema 
de Assistente Pessoal Inteligente 
BMW (Intelligent Personal Assis-
tant), capaz de executar inúmeras 
funções no veículo ou explicar o 
funcionamento de equipamentos 
sendo ativado por comando de 
voz com a frase “Olá BMW”, ou 
qualquer outra frase que for pro-
gramada pelo motorista. A funcio-
nalidade ainda pode aprender os 
hábitos do motorista e adaptar suas 
funções, como por exemplo, abrir 
a janela quando o veículo se apro-
ximar da cancela de entrada do es-
tacionamento de um shopping.
O modelo acompanha Comfort 
Access System 2.0, que controla a 
abertura e o fechamento das portas 
sem a necessidade de chave; Dri-
ving Assistant Professional, que 
permite a direção inteligente em 
situações de congestionamentos, 
trânsito lento ou viagens longas; 

O BMW Live Cockpit Professional oferece informações da condução por 
intermédio de duas telas

A frente do M440i Coupé foi totalmente redesenhada, com destaque para a enorme grade e faróis bem afilados

As linhas aerodinâmicas do M440i Coupé melhoram o desempenho e oferecem estilo bem harmonioso

Parking Assistant Plus, sistema 
que mede os espaços para esta-
cionar automaticamente por inter-
médio de câmeras e de sensores, 
realizando as manobras com má-
xima precisão, economia de tem-
po e conforto; BMW M Head-up 
display, que projeta no campo de 
visão do motorista todas as infor-
mações necessárias; BMW Live 
Cockpit Professional que oferece 
ao usuário informações e monito-
ramento da condução por intermé-
dio de duas telas, sendo o display 
digital de 12,3” e o drive de 10,25” 
com interfaces disponíveis para 
operação por meio de controle de 
voz; e sistema Surround View com 
câmera de ré e sensores de estacio-
namento dianteiros e traseiros.
 O BMW M340i xDrive vem com 
sistema de som Surround Harman 

Kardon com 16 alto-falantes de 
464W de potência e uma série de 
atributos de conectividade, como 

o BMW ConnectedDrive, que for-
nece serviços como: Chamada de 
Emergência Inteligente, aviso de 
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manutenção por telemetria, nave-
gação com informação de trânsi-
to em tempo real, Concierge 24h, 
portais de notícias, clima e apli-
cativos, além de serviços remotos 
que podem ser acionados a partir 
do app My BMW, como trancar 
e destrancar as portas, buzinar, 
localizar o veículo  e enviar des-
tinos direto ao sistema de nave-
gação. Ainda é possível utilizar 
aplicativos de smartphones com a 
preparação para Apple CarPlay e 
Android Auto. O carro ainda pode 
receber novas funções e serviços, 
pois é capaz de realizar atualiza-
ções remotas de software.
 

BMW M440i Coupé

O BMW M440i Coupé se des-
taca pelo acabamento refinado e 
design ousado, principalmente da 
grade dianteira vertical que evi-
dencia a nova identidade visual 
dos veículos da marca. A estética 
autônoma da grade e da carroce-
ria, por exemplo, impressionam 
pelas proporções exclusivas e re-
fletem atletismo e elegância espor-
tiva. No versátil e moderno BMW 
M440i Coupé, o design de grade 
e de rodas é marcado pelo acaba-
mento em Cerium Grey, e pode ser 
adquirido nas cores Branco Alpi-
no, Preto Safira, Branco Mineral, 
Azul Portimao, Verde Sanremo e 
Arctic Racing Blue, com opções 
de revestimento interno em Cou-

A combinação de luxo, de tecnologia, de conforto e de conveniência marcam as funcionalidades do M440i Coupé

ro Vernasca em Preto/Preto com 
costuras em azul e Couro Vernasca 
em Cognac/Preto.
O modelo possui suspensão mais 
baixa (15mm), diferencial M 
Sport controlado eletronicamen-
te e conjunto aerodinâmico di-
ferenciado ; bancos esportivos 
com maior suporte lateral e pro-
longadores para as pernas, que 
oferecem uma posição de dirigir 
esportiva.
A combinação de luxo, de tecno-

logia, de conforto e de conveni-
ência marcam as funcionalidades 
da versão e podem ser conferidas 
em todos os detalhes do carro. 
O carro vem equipado com Dri-
ving Assistant Professional, que 
permite a direção inteligente em 
situações de congestionamentos, 
trânsito lento ou viagens longas; 
Parking Assistant Plus, Surround 
View com câmera de ré e senso-
res de estacionamento dianteiros 
e traseiros e faróis BMW Laser-

light; BMW Live Cockpit Pro-
fessional que oferece ao usuário 
informações e monitoramento da 
condução por intermédio de duas 
telas, uma de 12,3” e outra de 
10,25”, além de interfaces dispo-
níveis para operação por meio de 
controle de voz; e funcionalidade 
BMW M Head-up display. 
Quanto à conectividade e também 
a segurança passiva, o modelo 
possui todos os itens existentes no 
modelo M340i xDrive.# 
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Competição

Digo Baptista corre comDigo Baptista corre com
novo patrocínionovo patrocínio

Digo Baptista correrá com o apoio da PROLAM na nova categoria de turismo do continente 
sul-americano. Na primeira etapa, o piloto da Cobra Racing Team chegou em terceiro e pro-

mete pódio no domingo

Neste domingo, acontece a 
segunda etapa do campeo-
nato TCR South America e 

o piloto da estreia novo patrocínio, 
prometendo muita luta para chegar 
entre os primeiros colocados.
Dono de um terceiro lugar no pó-
dio da corrida inicial do campeo-
nato, o piloto Digo Baptista deverá 
ser muito competitivo nessa etapa 
disputada no Autódromo de Curi-
tiba, em 24 e 25 de julho.
Ele passará a ter estampado no seu 
carro e no macacão o logotipo da 
PROLAM, marca paulistana que 
é líder do mercado nacional de fil-
mes para termolaminação e plasti-
ficação gráfica, e já foi agraciada 

17 vezes como melhor fornece-
dora de insumos para acabamento 
gráfico do Brasil pela revista Gra-
phprint.
“É muito bom contar com novo 
apoio para nosso piloto na classe 
principal da TCR South Ameri-
ca. Significa confiança no traba-
lho dele e no nosso também”, diz 
Nonô Figueiredo, chefe da equipe 
Cobra Racing Team. 

Bem colocado

Digo Baptista foi o terceiro colo-
cado na primeira das duas corridas 
da primeira etapa do campeonato 
da TCR South America, realizada 
em junho, no Autódromo de In-
terlagos. Com o fato de seu Audi 
RS3 LM TCR #13 ter sido abalro-
ado pelo Honda Civic de Raphael 
Reis, na quinta volta, quando es-

Da Redação

C
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Digo Baptista em um momento de concentração dentro de seu Audi de 
número 13, onde faz parceria com o piloto Tom Coronel
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Na primeira corrida da TCR South 
America, em Interlagos, Digo Baptis-
ta chegou em terceiro lugar

tava na quarta posição, ele acabou 
fora da segunda prova, e está em 
sétimo lugar no campeonato. Em 
Curitiba, ele correrá em dupla com 
o experiente piloto holandês Tom 
Coronel.
Nesta temporada, Digo Baptista 
também estreou na Pure ETCR, 
nova categoria de turismo dispu-
tada com carros elétricos. Pilotan-
do um Giulia ETCR, derivado do 
modelo de rua Giulia, da equipe 
Romeo Ferraris, ele foi ao pódio 
em terceiro lugar na segunda eta-
pa, realizada também em junho, 
no circuito Motorland Aragón, na 

Espanha, e está em quarto lugar no 
campeonato. 

Vice em Le Mans

O piloto traz no currículo o título 
de vice-campeão da clássica cor-
rida 24 Horas de Le Mans, em 
2019 na categoria LMGTE Am, e 
é campeão da Porsche Cup Brasil 
de 2017, entre outras conquistas 
em categorias de turismo e gran 
turismo em diversos países.
Na primeira etapa do TCR South 
America, a Cobra Racing Team 
também foi ao pódio com Adal-

berto Baptista – tio de Digo e pai 
de Bruno Baptista, da Stock Car 
Pro Series –, que venceu as duas 
corridas da primeira etapa com seu 
Audi RS3 LM TCR #10 e está na 
liderança do campeonato da Copa 
Trophy.
A segunda etapa da TCR South 
America será disputada no próxi-
mo fim de semana, em 24 e 25 de 
julho, no Autódromo de Curitiba. 
No domingo, 25, a partir das 12 
horas, a corrida será transmitida ao 
vivo pelo canal de tevê por assina-
tura Fox Sports.#
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Carbono Zero

e-up! desembarcae-up! desembarca
na América Latinana América Latina

A Volkswagen escolheu o Uruguai para apresentar ao mercado latino-americano o subcompacto 
totalmente elétrico da marca. Gradativamente, o veículo chegará aos outros mercados da região

marca anunciou a criação de um 
Centro de Pesquisa e Desenvolvi-
mento no Brasil que irá liderar a 
criação de soluções tecnológicas a 
partir do uso da energia limpa de 
etanol e outros biocombustíveis 
para soluções de motorização hí-
brida e de combustão direcionadas 
a mercados emergentes para todas 
as marcas do Grupo Volkswagen 
no mundo.
Eficiente, prático e high-tech, o 
e-up! é o city car ideal para rotinas 
intensas. Com sistema de propul-
são 100% elétrico e zero emissão 
de gases poluentes, o modelo pro-
porciona uma excelente autonomia 
de aproximadamente 260 km. Sua 
bateria de íon de lítio tem capaci-
dade de 32,3 kWh e seu consumo 
pode ser de até impressionantes 
12,7 kWh/100 km, dependendo da 
forma de condução do motorista.

Bons números

Em termos de performance, o 
e-up! faz bonito. O subcompac-
to entrega 83 cv (61 kW) de po-
tência máxima e expressivo tor-
que de 21,6 kgfm (212 Nm) já a 
partir do momento que o veículo 
começa a se movimentar, garan-
tindo acelerações e retomadas 
intensas. Em números, a acele-
ração de 0 a 100 km/h acontece 
em 11,9 segundos e a velocidade 
máxima é de 130 km/h.
O prazer ao volante também 
é uma das características do 
e-up! Com a bateria posiciona-
da entre os eixos, o centro de 
gravidade do Volkswagen é bai-
xo, tornando sua dirigibilidade 
muito agradável e divertida. 
Vale ressaltar que o modelo tem 
três perfis de condução, além 

de cinco níveis de recupera-
ção de energia selecionáveis de 
acordo com as necessidades do 
condutor.
E por falar em recuperação de 
energia, a tecnologia de recarga 
do e-up! é muito eficaz, sendo 
necessário somente 60 minutos 
plugado a um sistema de recar-
ga rápida (40 kW) para que as 
baterias recuperem até 80% da 
sua capacidade total. E todo o 
processo pode ser interrompido 
e iniciado de longas distâncias 
a qualquer momento utilizando 
o aplicativo We Connect e-Re-
mote, que permite o proprietá-
rio controlar outras funções do 
veículo, como ligar o ar-condi-
cionado, e conferir alguns sta-
tus do e-up!, como o nível de 
bateria e a média de consumo 
de energia.#

Luiz Eduardo Soares
Redator

Com vistas no promissor 
mercado de veículos elé-
tricos na América Latina, a 

Volkswagen apresentou no Uru-
guai o subcompacto e-up! Esta 
região está inserida dentro da es-
tratégia de eletrificação. Como 
fabricante global de alto volume, 
a Volkswagen está alinhando sua 
transformação para a mobilidade 
elétrica com as condições especí-
ficas dos diferentes mercados em 
que atua.
Na América Latina esta transição 
deverá ocorrer por meio dos bio-
combustíveis. Recentemente, a 

O Volkswagen e-up! é totalmente elétrico e tem autonomia para rodar 260 km sem recarga das baterias. Bom para o trânsito urbano
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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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