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CONGRESSO AUTO EXPERT
O MAIOR EVENTO PRESENCIAL DE
CONTEÚDO AUTOMOTIVO DE
2021
DOIS DIAS DE PALESTRAS E MENTORIAS COM OS MAIORES
ESPECIALISTAS DO SETOR AUTOMOTIVO BRASILEIRO!
PRINCIPAIS TEMAS:
VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS
CAPTAÇÃO DE VEÍCULOS PARA REVENDA E REPASSE
AVALIAÇÃO E VISTORIA AUTOMOTIVA
ESTUDO DE PROFISSÕES NO SETOR AUTOMOTIVO
REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE VENDEDOR DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES
MARKETING AUTOMOTIVO
FRANQUIAS AUTOMOTIVAS
OPORTUNIDADES DE NEGÓGIOS
O MERCADO AUTOMOTIVO PÓS PANDEMIA
PERÍCIAS JUDICIAIS
E MUITO MAIS...

DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021
LOCAL: OURO MINAS PALACE HOTEL
BELO HORIZONTE/MG
WWW.CONGRESSOAUTOEXPERT.COM.BR

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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+ EMPLACAMENTO GRÁTIS
+ BÔNUS EM ACESSÓRIOS
+ PRONTA ENTREGA
+ SUPER VALORIZAÇÃO DO
SEU USADO NA TROCA.

JEEP
RENEGADE SPORT
ENTRADA DE R$ 64.200
+ 47X
DE
R$

699

+ PARCELA FINAL DE R$ 17.450

TAXA DE JUROS DE 1,09% A.M

Contorno, 10.601
Antônio Carlos, 6.366

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), pessoa 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, prevalecendo 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 varejo 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. Campanha 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 Recompra 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.

No trânsito, sua
responsabilidade
salva vidas.
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Notas

Jeep Comamander prepara sua estreia
A Jeep utilizou de vídeos para, aos
poucos, ir mostrando como será o
Commander, SUV de sete lugares da
marca que será apresentado oficialmente no dia 26 de agosto.
Por fora são mostrados o conjunto
óptico Full LED integrado com as tradicionais e marcantes sete fendas da
Jeep na grade e as novas setas dinâmicas, a logomarca Commander com exclusivos detalhes em cobre, as linhas
robustas da traseira com a sofisticação
da assinatura das lanternas e a sigla
que apresenta o nome da nova versão
Overland.
No interior, se destacam o moderno

volante e a tecnologia do cluster Full
Digital e da central multimídia flutuante, passando pelo refinamento do
acabamento do painel em dois materiais, com couro preto e suede marrom com costuras Burnished Cooper,
os bancos em couro marrom também
com detalhes em suede marrom e bordado classic no encosto, até chegar
ao apoia-braços com a inscrição Jeep
1941.
O novo Jeep Commander foi desenvolvido desde o início no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais,
sendo o único SUV do segmento D
(sete lugares), projetado no Brasil.#

GM retoma produção do Onix

Nissan controla a distância dos
clientes na pandemia
Os consumidores que visitarem
uma das 180 concessionárias da
Nissan em todo o país estarão ainda mais seguros quanto ao distanciamento social de prevenção da
COVID-19, graças a um inovador
sistema eletrônico.
O funcionamento é bem simples.
Ao entrar em uma concessionária
Nissan, o cliente receberá o dispositivo, que deverá ser utilizado
como pulseira. O equipamento
emite sinais de rádio na frequência de Bluetooth e alerta, por meio
da vibração, som e luz vermelha,
quando duas ou mais pessoas estão
mais próximas do que a distância
social recomendada pelos regulamentos locais. Cada funcionário da

O Complexo Industrial Automotivo de Gravataí da General Motors
(CIAG) retomou suas atividades no
dia 16 de agosto, ao iniciar a produção da linha 2022 dos novos Chevrolet Onix e do Onix Plus. A fábrica,
que havia sido impactada pela escassez de componentes, voltará a operar
em um turno.
De acordo com a diretoria da GM, o
Onix é o carro preferido do consumidor brasileiro, e o retorno da produção
é importante pois a marca recomeça a
atender aos milhares de clientes que

EXPEDIENTE
O Jornal WSN
NEWS digital é
uma publicação
semanal da
Webseminovos
Sistemas Ltda, com
sede em Belo Horizonte
inscrita no CNPJ: 20.035.265/0001.32 todo
seu conteúdo pode ser lido também no site de
classificados www.webseminovos.com.br.
Diretores:
Carlos Eduardo Silva
Rafael Almeida Silva

concessionária também usará um
dispositivo em formato de pulseira
durante toda a sua jornada de trabalho, dessa forma, tanto o cliente,
quanto os funcionários da revenda
respeitarão o distanciamento social
e terão a certeza de estarem mantendo o cuidado em todos os momentos.
Ao finalizar a visita, o dispositivo
deverá ser depositado em caixas
coletoras especiais e posteriormente será higienizado pela equipe da
concessionária, que irá estocá-lo
em embalagem protegida até seu
novo uso. O dispositivo estará disponível nas áreas de vendas, atendimento aos clientes e serviços.#

aguardam pelo produto nas concessionárias Chevrolet pelo país.
A linha 2022 do Novo Onix está disponível em dois tipos de carrocerias
(hatch e sedã), três diferentes conjuntos mecânicos (1.0 MT6, 1.0 Turbo
MT6 e 1.0 Turbo AT6) e com seis
níveis de acabamentos, incluindo as
versões RS, Midnight e Premier.
Aos poucos, a indústria automotiva
procura restabelecer a produção dos
automóveis no Brasil, que há mais de
um ano vem sofrendo paralisações.#
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Conectados para te
ajudar Comprar e Vender!
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.

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!

Siga-nos!
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“Muscle Car”

O surpreendente
Mustang Mach 1

TESTEDRIVE

Um esportivo que oferece grandes emoções para quem curte acelerar.
O carro está disponível nas concessionárias por R$ 540 mil

Luiz Eduardo Soares
Redator

F

oram 7 dias andando a bordo
do Mach 1, um verdadeiro
brinquedo de gente grande
e com muita folga na conta bancária. Um carro pra ninguém botar defeito e com muita história ao
longo destes anos.
O Ford Mustang é um dos carros
mais emblemáticos da indústria
mundial e deve grande parte da
sua mística às edições especiais.
Essa galeria ganhou um novo clássico, o Mustang Mach 1, que já é
vendido no Brasil.
O primeiro Mach 1 foi lançado em
1969, com a proposta de fazer uma
ponte entre o Mustang GT e o Shelby. A performance já nasceu incorporada ao seu nome, que é a medida
padrão da velocidade do som (1.235
km/h). Teve duas atualizações em
1974 e 2003 e volta agora, 17 anos
depois, como modelo 2021, com o
motor mais potente da linha, design A traseira possui discreto aerofólio, difusores triangulares e quatro ponteiras de escapamento

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Visto de lado, o esportivo ostenta grafismos complementados pelo emblema Mach 1 no paralama dianteiro

exclusivo, aerodinâmica refinada e
vários aprimoramentos mecânicos
para dar continuidade a esse legado.
Produzido em edição limitada,
o Mach 1 é vendido nas concessionárias especializadas da marca
com preço base de R$ 540 mil
(que pode variar com os impostos
estaduais), substituindo a versão
Black Shadow no Brasil.
O Mustang Mach 1 de quarta
geração é um carro focado em
performance, desenvolvido para
oferecer uma experiência incomparável na pista. Acelera de 0 a
100 km/h em 4,3 segundos, tem
velocidade máxima de 250 km/h,
limitada eletronicamente, e exibe
um comportamento dinâmico fora
do comum.
Seu conjunto formado por motor
Coyote V8 5.0 e transmissão automática de dez velocidades conta com uma calibração exclusiva
que gera um ganho de 17 cv, entregando a potência de 483 cv (a
7.250 rpm) e torque máximo de
56,69 kgfm (a 4.900 rpm).

GT500. As lanternas são interli- vas. O cinza Dover traz faixas pregadas por uma faixa preta, com a tas com contorno laranja. Nos modelos branco Ártico, preto Astúrias
A frente traz uma nova grade, com assinatura Mach 1 no centro.
o emblema do cavalo no centro O Mustang Mach 1 é disponível em e prata Orvalho, esse contorno é
e dois grafismos redondos que oito combinações de cores exclusi- vermelho. Já no azul Indianápolis,
remetem aos faróis auxiliares
do modelo 1969. O para-choque
também tem desenho exclusivo,
com um novo difusor inferior e
duas entradas de ar laterais para
suprir os novos radiadores.
Na lateral, os grafismos nas portas
e na região inferior da carroceria
se conectam com o carro original,
complementados pelo emblema
Mach 1 no paralama dianteiro.
As rodas de 19 polegadas com
acabamento cinza brilhante deixam à mostra os poderosos freios
Brembo. Os pneus são 255/40
R19 na dianteira e 275/40 R19 na
traseira.
Na traseira, chama a atenção o
novo aerofólio de perfil discreto e
supereficiente, bem como o difusor com recortes triangulares e as
quatro ponteiras de escapamento
O interior segue a esportividade do modelo e uma placa no
integradas, trazidos do Shelby painel indica o número de série de cada unidade
Estilo único

Bancos com regulagem elétrica e com encaixe da coluna perfeito

Os bancos homenageiam o primeiro Mach 1, com recortes
horizontais e detalhe no encosto
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laranja Astana, vermelho Arizona
e amarelo Talladega o contraste é
feito com o branco.
Interior de personalidade
O Mach 1 tem um interior esportivo e
requintado, com cores e materiais de
acabamento especialmente selecionados. A placa afixada no painel com o
número de identificação de cada veículo reforça a sua exclusividade.
Os bancos fazem um tributo ao
Mach 1 original, com recortes horizontais e um detalhe de cor contrastante no encosto – laranja na
versão cinza Dover e em tom claro
nas demais.
Detalhes de metal polido e escurecido ajudam a criar um ambiente
de apuro técnico e esportividade. A
soleira das portas traz um desenho
com a assinatura Mach 1 e iluminação que pode ser personalizada
em sete cores. A luz de aproximação dos retrovisores externos com
a projeção do ícone do cavalo no
chão é um charme extra.
Dirigir o Mustang Mach 1 é uma
experiência envolvente, que traz
uma sensação única de potência e
controle. Para isso contribuem os
sete modos de direção – Normal,
Esportivo, Esportivo+, Pista, Drag,
Neve/Molhado e My Mode –, que
adaptam as configurações do veículo para extrair o melhor desempenho em cada condição de pista.

Visual de um verdadeiro esportivo

O escapamento com ajuste de válvula ativo oferece quatro níveis sonoros: silencioso, normal, esportivo
e pista.
Na parte de segurança autônoma, é
equipado com alerta de colisão com
detecção de pedestres e frenagem
de emergência, assistente de permanência em faixa e alerta de fadiga.
Tem ainda oito airbags (frontais, de
cortina, joelhos e tórax), controle

eletrônico de estabilidade e tração,
assistente de partida em rampa, câmera de ré com sensor de estacionamento, farol alto automático, sensor
de chuva e monitoramento individual de pressão dos pneus.
O Mach 1 é o primeiro Mustang
conectado da América do Sul, equipado com o sistema FordPass Connect que dá acesso a informações e
comandos do veículo pelo celular.

O Mach 1 tem central multimídia
SYNC 3 com navegação e comando de voz, que permite fazer e receber ligações sem tirar a mão do volante, além de conexão com Apple
CarPlay ou Android Auto. O seu
sistema de áudio premium da Bang
& Olufsen oferece uma experiência
acústica de altíssima qualidade, com
1.000 W de potência, 12 alto-falantes e subwoofer de 8 polegadas.#

No motor 5.0 Coyote V 8 de 483 CV

O friso no capô diferencia dos demais modelos

O porta malas é de 382 litros

Rodas de aro 19 pneus255 na dianteira e 275 na traseira

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Carlos Alberto de Oliveira Andrade

O doutor CAOA se despede…
O setor empresarial brasileiro ficou órfão de um dos maiores pilares do setor automotivo com o
falecimento de Carlos Alberto de Oliveira Andrade, proprietário do Grupo CAOA
Luiz Eduardo Soares
Redator

O

sábado, dia 14 de agosto,
amanheceu triste com a terrível nota de falecimento expedida pela diretoria do Grupo CAOA:
“É com profundo pesar que informamos o falecimento do nosso fundador
e Presidente do Conselho, Dr. Carlos
Alberto de Oliveira Andrade, na manhã de hoje. Dr. Carlos estava com a
saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o
sono ao lado de sua esposa e filhos”.
Ainda, de acordo com os diretores
da CAOA, a empresa continua a ser
gerida por seus atuais executivos, que
lamentam o falecimento de seu fundador e se solidarizam com a família
neste momento.
O início
Dr. Carlos foi médico e um empreendedor magistral, tendo atraído importantes marcas para o portfólio da
CAOA, como a Ford, a Hyundai, a
CAOA CHERY e a Subaru, tendo se
tornado um ícone para a indústria au- O Dr. Carlos Alberto foi o fundador da CAOA, empresa de destaque no setor automotivo brasileiro
tomobilística brasileira.
A veia empreendedora de Dr. Carlos
Alberto de Oliveira Andrade, que
era formado em medicina, surgiu há
quase 40 anos. Ele começou suas atividades no segmento automotivo em
1979. Ao adquirir um Ford Landau
na concessionária Ford de Campina
Grande (PB), o Dr. Carlos Alberto nem chegou a receber o veículo
porque a concessionária faliu. Empreendedor, não hesitou em propor
que a revenda lhe fosse repassada
para compensar o pagamento feito
pelo Landau. Dessa forma, fundou
a CAOA (utilizando as iniciais de
seu nome), e passou a administrar a
concessionária Ford. Em menos de
seis anos, a CAOA tornou-se a maior
revendedora Ford de toda a América
Latina. Mas não parou por aí.
Importados
Em 1992, o Brasil abriu as portas
para a importação de veículos, até
então não permitida. Neste mesmo
ano, a CAOA tornou-se importadora
oficial e exclusiva da marca Renault
no País. Em menos de três anos, a
Renault se tornou a marca número 1
em vendas no segmento de importados, e a 5ª no mercado em geral.
Em 1998, a CAOA passou a ser im-

A fábrica da CAOA em Anápolis (GO) é responsável pela produção dos veículos da Hyundai e da CHERY

portadora oficial da marca Subaru.
No ano seguinte, em 1999, foi a vez
da Hyundai que, contando com a
representação da empresa de Carlos
Alberto de Oliveira Andrade - realizou um trabalho exemplar de reposicionamento da marca e investimentos maciços em marketing, vendas,
pós-venda, entre outros -, permitiu

a Hyundai CAOA conquistar excelentes níveis de vendas no mercado
brasileiro.
Em 2007, a CAOA inaugurou a
CAOA Montadora de Veículos S/A.
O empreendimento de R$ 1,2 bilhão,
erguido no distrito agroindustrial de
Anápolis (DAIA), em Goiás, foi
construído com recursos próprios

desse visionário que escolheu o estado do Centro Oeste por sua posição
geográfica privilegiada.
Montadora
Com processos produtivos completos, a fábrica da CAOA Montadora, que já completou mais de

17

uma década de atividades, possui
altos índices de qualidade e elevado grau de automatização. Atualmente, saem da linha de produção
da CAOA Montadora, os modelos
Hyundai: ix35, New Tucson e as
linhas de comerciais leves, HR e
HD, além dos veículos da marca
CAOA CHERY, Tiggo5x, Tiggo7
e Tiggo8.
No final de 2017, a CAOA, maior
conglomerado de distribuição/fabricação de automóveis da América Latina, e a CHERY, maior

20 a 27 de agosto de 2021
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exportadora de veículos chineses,
se uniram em acordo histórico de
cooperação para lançar a CAOA
CHERY, nova montadora 100%
nacional.
Em quatro décadas, a CAOA, criada pelo Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, já superou a marca
de mais de um milhão de veículos
comercializados no Brasil. Atualmente, a empresa fundada por
Carlos Alberto de Oliveira Andrade está presente em todas as regiões do País.#

Tive a honra de estar com ele nos eventos das marcas

Carlos Alberto de Oliveira Andrade ao ganhar o prêmio de
Executivo do Ano em 2019

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Mercado

Tiggo 8 caiu no gosto
do brasileiro

O maior e mais luxuoso SUV da CAOA Chery está em alta no mercado nacional e a fábrica de
Anápolis, em Goiás, já contabiliza a produção de 7 mil unidades, no período de 1 ano

Luiz Eduardo Soares
Redator

Mais sofisticado e luxuoso modelo
da CAOA Chery, o Tiggo 8 ultrapassou a marca de 7 mil carros produzidos em menos de um ano após seu
lançamento. Fabricado na unidade
de Anápolis (GO), o utilitário esportivo tem capacidade para sete passageiros e traz o mais alto nível de
refinamento e excelência dos SUVs
grandes. A unidade número 7 mil, na
cor branca, foi produzida e comercializada no mês de julho.
Desde o lançamento, em agosto de
2020, o Tiggo 8 já conquistou diversos prêmios. Bem recebido pelos
consumidores brasileiros, o modelo
bateu recordes de vendas nos primeiros dias no mercado e, hoje, é
o segundo carro mais vendido da
montadora, ficando atrás somente
do Tiggo 5x.
Esse sucesso é um marco na história da CAOA Chery. O Tiggo 8 representa o maior salto tecnológico
e de design dentro do portfólio da
empresa. Além de estar posiciona- O SUV de sete lugares teve grande aceitação no mercado, graças às linhas modernas e mecânica confiável

Conectados para te ajudar comprar e vender!

do em um segmento que conta com
concorrentes muito tradicionais no
mercado nacional e com clientes extremamente exigentes.
Sobre o modelo
O SUV mais luxuoso da CAOA
Chery conta com motor 1.6 Turbo
GDi e câmbio wet dual clutch de
sete velocidades. O modelo possui
porta-malas configurável em até
1900 litros e itens de tecnologia e
conforto referência em seu segmento como alavanca tipo joystick, teto
solar panorâmico elétrico, painel de
instrumentos digital em LCD-TFT

20 a 27 de agosto de 2021

de 12,3 polegadas, multimídia com
tela de 10,25 polegadas de alta resolução, banco do motorista com ajuste elétrico, carregador de celular por
indução (wireless), ar-condicionado
dual zone com saída para a segunda
fileira de bancos, acabamento interno premium com luz de ambientação, faróis em full LED, lanternas
traseiras em LED, acionamento remoto do ar-condicionado, compartimento central com refrigeração,
câmera 360 graus e muito mais.
O Tiggo 8 foi desenvolvido com alto
nível de qualidade e tecnologia, para
oferecer refinamento e conforto para
os motoristas e passageiros.#
A CAOA Chery comemora ao lado da unidade 7.000 o grande
sucesso do Tiggo 8

A linha de produção do Tiggo funciona há um ano nas dependências da
fábrica em Anápolis (GO)

O SUV possui alavanca tipo joystick, painel de instrumentos digital
12,3” e multimídia de 10,25” de alta resolução
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Lançamento

VW Taigo é baseado
no Nivus brasileiro
Tendo como referência o Nivus produzido no Brasil, a Volkswagen acaba de apresentar ao mercado europeu o Taigo, um SUV cupê que utiliza a mesma motorização TSI de seu irmão latino
Luiz Eduardo Soares
Redator

E

m busca de algo novo para
o mercado do Velho Continente, a Volkswagen acaba
de apresentar oficialmente o Taigo naquele mercado, o novo SUV
cupê da marca, totalmente baseado
no Nivus brasileiro. O Taigo será
o primeiro modelo fabricado e comercializado na Europa, após ter
sido desenvolvido na região América do Sul. Com um detalhe: o design foi um trabalho conjunto dos
irmãos José Carlos Pavone, chefe
de design da Volkswagen SAM, e
Marco Pavone, chefe de design exterior da Volkswagen na Alemanha.
O Taigo traz o design exclusivo do
Nivus, muito elogiado pela imprensa especializada em todo o mundo.
Com linhas marcantes e robustas,
que transmitem forte apelo emocional, o modelo se destaca pela arrojada silhueta cupê, que agrega uma
esportividade única em sua categoria. Aliás, o Taigo será o primeiro
veículo da Volkswagen na Europa com este tipo de carroceria no
segmento A0 SUV, mostrando que
inovar está no DNA da Volkswagen
em todos os mercados.
O estilo singular do Taigo fica
completo com as belas rodas de
liga leve e a iluminação 100% em
LED, que refinam a personalidade
do novo ‘caçula’ da Volkswagen.

Medidas do Nivus
Produzido na moderna fábrica da
Volkswagen em Pamplona, na Espanha, o Taigo utiliza a Estratégia
Modular MQB, garantindo os mais
avançados processos de produção
do grupo em todo o mundo. Esta
plataforma também assegura elevado nível de segurança e conforto
aos passageiros.
E por falar em plataforma, as medidas do Taigo são idênticas às do
Nivus, proporcionando agradável
espaço interno aos ocupantes. O
modelo tem 4.266 milímetros de
comprimento, sendo 2.566 milíO Taigo traz o design exclusivo do Nivus, muito elogiado pela imprensa
especializada em todo o mundo

As medidas do Taigo são idênticas às do Nivus, gerando bom espaço
interno aos ocupantes

metros de distância entre os eixos;
1.494 milímetros de altura e 1.757
milímetros de largura. Já o porta-malas é referência em capacidade,
com 415 litros.
Com relação a equipamentos de
conforto e segurança, o Taigo segue a linha do Nivus, oferecendo muitos itens, todos atrelados
a tecnologias de última geração.
Alguns bons exemplos são ACC
(Controle Adaptativo de Cruzeiro), AEB (Frenagem Autônoma
de Emergência), Post-Collision
Brake, Alerta de Fadiga, sistema
Kessy, ESC (controle de estabilidade), ASR (controle de tração),
XDS+ (bloqueio eletrônico do diferencial), entre muitos outros.

Premiação
Na Europa, o Taigo também utilizará
motores com a tecnologia TSI, assim
como o Nivus nos países da América
Latina. Desta maneira, o SUV cupê
garante performance e eficiência
com muita confiabilidade, proporcionando uma condução extremamente
agradável e divertida.
Em pouco mais de um ano desde
seu lançamento 100% virtual, o Nivus conquistou mais de 10 prêmios
no Brasil e na América do Sul. Entre
eles, o mais relevante: ‘Carro do Ano
2021’, organizado pela Revista Autoesporte. Então, se o Taigo seguir os
mesmos passos do ‘irmão’, também
será um grande sucesso na Europa.#
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Anúncio

Vem aí o Novo Chevrolet Equinox
A montadora promete até o final de 2021 o lançamento de mais quatro modelos
e o Novo Equinox está entre eles
Da Redação

A

Chevrolet prepara quatro lançamentos de produto de setembro
até o fim do ano. As novidades estão
sendo anunciadas uma a uma desde
a semana passada. Depois de confirmar a chegada do Novo Bolt EV,
agora é a vez do Novo Equinox.
O Equinox é o modelo mais vendido
da Chevrolet no mundo e, no Brasil,
protagoniza na faixa premium em
que ocupa. Destaca-se na categoria
pelo maior porte, além do elevado
conteúdo tecnológico e dinâmico.
Tanto que é um dos veículos da marca com o maior índice de satisfação
e fidelização no mercado.
Foco na dirigibilidade
“O Novo Equinox será lançado no
último trimestre do ano, e a expectativa tem sido grande por parte dos
clientes. O SUV médio da Chevro- com uma característica muito sinlet chegará ainda mais equipado e gular do produto: a excelente diricom personalidade inédita, em linha gibilidade”, diz Rodrigo Fioco, di-

legenda
s

retor de Marketing da GM América o Novo Equinox e a data oficial de
do Sul. Assista ao vídeo no site da lançamento serão reveladas em breChevrolet.Mais informações sobre ve pela Chevrolet.#
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COM 1ª PARCELA PARA DEPOIS DO CARNAVAL DE 2022
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INFANTIL.
INFANTIL.
Ofertas válidas para o mês de agosto de 2021 somente nas concessionárias da Nissan Nagai em Belo Horizonte e Juiz de fora. Consulte regulamento e condições
pelo whatsapp. Condições sujeitas a alterações. Imagens ilustrativas. Estoque limitado.
Ofertas válidas para o mês de agosto de 2021 somente nas concessionárias da NissanINFANTIL.
Nagai em Belo Horizonte e Juiz de fora. Consulte regulamento e condições
pelo whatsapp. Condições sujeitas a alterações. Imagens ilustrativas. Estoque limitado.
Ofertas válidas para o mês de agosto de 2021 somente nas concessionárias da Nissan Nagai em Belo Horizonte e Juiz de fora. Consulte regulamento e condições
pelo whatsapp. Condições sujeitas a alterações. Imagens ilustrativas. Estoque limitado.
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