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A picape Ram 2500 Laramie Quarto de Milha 
terá a produção de apenas 52 unidades

A Honda comemora 50 anos da chegada ao Brasil, 
produzindo motos e automóveis

Série Especial Montadora japonesa
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O MAIOR EVENTO PRESENCIAL DE 

CONTEÚDO AUTOMOTIVO DE

2021

CONGRESSO AUTO EXPERT

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
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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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Notas

CAOA CHERY comemora bons resultadosCAOA CHERY comemora bons resultados

Fiat faz recall de airbagFiat faz recall de airbag
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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!

Um dos destaques do Nivus 2022 
é o novo painel de instrumentos 
totalmente digital com tela de 8 
polegadas configurável, que passa 
a ser de série no Nivus Comfortli-
ne, agregando tecnologia, requin-
te e modernidade à configuração 
de entrada do modelo. Trata-se do 
mesmo painel que estreou no Bra-
sil com o Taos Comfortline. Já a 
versão Highline segue com o con-
sagrado painel 100% digital e con-
figurável Active Info Display, com 
ampla tela de 10,25 polegadas. 
Na linha 2022, o Nivus Highline 

agora sai de fábrica com carrega-
mento de smartphone por indução 
(wireless charger), algo totalmen-
te exclusivo quando comparado 
com seus rivais diretos. A tecnolo-
gia também está à disposição para 
o Nivus Comfortline, mas como 
opcional. O equipamento passa a 
fazer parte do Pacote VW Play & 
Tech, juntamente com a central de 
infotainment VW Play, AEB (Fre-
nagem Autônoma de Emergência), 
ACC (Controle Adaptativo de Cru-
zeiro), volante multifuncional re-
vestido em couro e Shift Paddle.#

‘Ponteirinho’ no Nivus é ‘Ponteirinho’ no Nivus é 
coisa do passado!coisa do passado!

Com 4.717 unidades emplaca-
das em agosto, a CAOA CHERY 
conquista, pela primeira vez, a 
oitava posição no ranking das 
montadoras nacionais de veícu-
los de passeio, de acordo com 
a Fenabrave. Com crescimento 
de 25% em relação a julho e de 
189% sobre agosto de 2020, a 
montadora teve participação de 
3,94% no período, considerando 
apenas automóveis de passeio, 
além de registrar um novo recor-
de de vendas.
Com esse resultado, a marca se-
gue na contramão da indústria 
que, novamente, registrou retra-
ção nas vendas. 
De acordo com o CEO da CAOA 
CHERY, Marcio Alfonso, o re-

sultado é ainda mais expressi-
vo ao analisar a performance da 
marca no varejo. “Hoje, grande 
parte da indústria tem boa par-
cela dos seus resultados em ven-
das diretas, enquanto a CAOA 
CHERY tem seu negócio focado 
no varejo”, comenta o executivo.
Entre os modelos mais vendidos, 
destaque para o Tiggo 5x, que 
teve crescimento de 35% nas ven-
das em relação ao mês anterior 
com 1.495 unidades comerciali-
zadas. Na sequência, aparecem 
o Tiggo 8, com 1.383 unidades 
vendidas e alta de 52,3% e o Tig-
go 3x, com 635 emplacamentos e 
um crescimento de 23,1%. Entre 
os sedans, o Arrizo 6 registrou 
387 unidades emplacadas.#

A FCA – Fiat Chrysler Automó-
veis Brasil Ltda. convoca os pro-
prietários dos veículos Fiat, mode-
los Uno, Novo Palio, Grand Siena, 
Doblò, Doblò Cargo e Fiorino, do 
ano/modelo 2014 e 2015, de todas 
as versões, para, a partir de 6 de 
setembro de 2021, agendarem o 
comparecimento a uma das con-
cessionárias Fiat para que sejam 
providenciadas, gratuitamente, a 
análise, a verificação e, se neces-
sária, a substituição dos módulos 
dos airbags do lado do motorista e/
ou do passageiro.
Foi detectada a possibilidade de 
degradação do deflagrador do air-
bag devido à eventual exposição 
do veículo a variações elevadas de 
temperatura e umidade absoluta 

durante longos períodos. Em caso 
de colisão que resulte no aciona-
mento do airbag, poderá ocorrer 
a ruptura do deflagrador devido 
a uma excessiva pressão interna, 
provocando a dispersão de frag-
mentos metálicos com potenciais 
danos físicos graves ou até mesmo 
fatais aos ocupantes do veículo.
Os serviços serão realizados me-
diante prévio agendamento e o 
tempo estimado de reparo é de 
aproximadamente duas horas.
Para consultar os números dos 
chassis envolvidos e obter mais in-
formações, acesse o website www.
fiat.com.br ou contate a Central 
de Serviços ao Cliente Fiat pelo 
WhatsApp (31) 2123-6000 ou pelo 
telefone 0800-707-1000.#
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TESTE DRIVEDRIVEDRIVEDRIVE

Teste: Fiat Toro Freedom 

A Fiat ofereceu para a equipe 
de testes da WSN TV DO 
CARRO uma unidade da 

picape Toro, que praticamente rei-
na sozinha no mercado automoti-
vo brasileiro, dentro do conceito 
dos Sport Utility Pick-up (SUP), 
ou seja, um veículo com espaço 
suficiente para 5 pessoas que se 
acomodam muito bem e com ca-
pacidade de carga na caçamba de 
até 670 kg.
A versão da Toro que recebemos 
foi a Freedom, equipada com o 
revolucionário motor Turbo 270: 
1.3 litro de cilindradas cúbicas, 
quatro cilindros, que gera 185 
cv de potência utilizando etanol 
e 180 cv com gasolina. O torque 

Motor T270 garante o bom Motor T270 garante o bom 
desempenho da picapedesempenho da picape

O utilitário da Fiat ofereceu durante os testes muito conforto, segu-
rança e enorme gama de recursos tecnológicos, além de responder 

bem às acelerações e retomadas de velocidade

Luiz Eduardo Soares
Redator

A Toro Freedom conta com rodas de liga leve de 17” e a tradicional tampa traseira bipartida
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O perfil elegante da picape Fiat Toro Freedom já foi aprovado pelo público brasileiro

máximo deste propulsor é de 270 
Nm a 1.750 rotações por minuto. 
Esses números garantem um bom 
desempenho da picape, principal-
mente ao rodarmos pelas ladeiras 
de Belo Horizonte.

Destaques

A picape Toro Freedom segue os 
pilares em que a Fiat apostou para 
este modelo: design, performan-
ce, conectividade e tecnologia. 
Isso já foi notado logo no pri-
meiro contato que tivemos com 
o veículo. A picape Fiat Toro traz 
um desenho ainda mais moderno 
na dianteira, que inclui o Logo 
Script e a Fiat Flag, novo capô, 
grade, rodas e bullbar integrado 
ao para-choque. A picape também 
ganhou interior completamente 
renovado, com novo painel de 
instrumentos e console central. A 
mudança permitiu quase dobrar 

para 26 litros a capacidade de ar-
mazenamento dos porta-objetos.
Uma das novidades mais notáveis 
da picape diz respeito à perfor-
mance um conjunto de força for-
mado pelo motor Turbo 270 e o 
câmbio automático de 6 velocida-
des. Conta, ainda, com condições 
para uso urbano ou fora de estra-
da, com trações 4x2 ou 4x4. 
Assim, nossa impressão é de que 
a Toro Freedom T270 é um veí-
culo que permite atender a todos 
os gostos e necessidades de trans-
porte, trabalho ou lazer.
No quesito conectividade, passa 
a oferecer carregador de smar-
tphone sem fio, uma nova central 
multimídia de até 10,1” posicio-
nada na vertical e uma plataforma 
completa de serviços conectados. 
De forma remota e com toda a 
conveniência, o usuário passa a 
contar, na palma da mão com seu 
celular, por exemplo, com servi- Alterações no interior permitem o aumento de 26 litros a 

capacidade de armazenamento dos porta-objetos

Todos os ocupantes contam com generoso espaço, mesmos 
os mais altos quando viajam no banco de trás

O motorista tem fácil acesso aos comandos, desde o volante 
multifunções à central multimídia de 8,4”
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ços de manutenção, segurança e 
emergência, navegação, assistên-
cia virtual e entretenimento no 
veículo com Wifi dedicado.

Tecnologia

A picape também conta com itens 
de tecnologia como o Sistema 
Avançado de Assistência ao Con-
dutor (ADAS) com frenagem au-
tônoma de emergência, aviso de 
mudança de faixa e comutação 
automática dos faróis, equipa-

mento de auxílio ao motorista que 
oferece mais conforto na condu-
ção e, principalmente, segurança 
para condutor e passageiros. Há 
ainda faróis Full LED, sistema de 
iluminação frontal 100% em LED 
que melhora em 30% a perfor-
mance dos faróis, e Cluster Full 
Digital 7’’. 
A versão Freedom da Toro pos-
sui central multimídia de 8,4”, 
câmera de ré, volante revestido 
em couro e paddle shifters para 
mudanças de marchas manuais. 

O rack do teto e a capota marítima da caçamba tornam a 
picape mais esportiva

O motor Turbo 270 é um 4 cilindros flexfuel 1.3 litro que 
gera potência de 185 cv (E) e 180 cv (G) 

O ar-condicionado é do tipo dual 
zone, ou seja, permite duas esco-
lhas distintas de temperatura em 
setores diferentes do interior da 
cabine.
A capota marítima complementa 
a elegância do veículo que tem 
em sua traseira tradicional as duas 
portas que se abrem lateralmente, 
o que facilita o acesso ao interior 
da caçamba.
Essa versão ainda aparece com 
rodas de liga leve de 17 polega-
das, com desenho especial, dando 

um ar mais esportivo quando a pi-
cape é vista de lado.
O conforto e o espaço para os 
passageiros são marcantes e a 
suspensão muito bem ajustada do 
tipo McPherson na frente e Mul-
tilink na traseira garante um rodar 
silencioso e macio pelas ruas e es-
tradas de terra.
O preço sugerido da picape Fiat 
Toro T270 AT6 é de R$ 149.990, 
podendo chegar a R$ 155.490 
com os opcionais oferecidos pela 
marca.#
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31 98551 0585
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Anúncio

Até o final do ano, será apre-
sentada a série especial 
da picape de grande por-

te Ram 2500 Laramie Quarto de 
Milha, em alusão aos 52 anos da 
Associação Brasileira dos Cria-
dores do Cavalo Quarto de Milha. 
Considerando apenas uma unidade 
por ano de existência da ABQM, 
esta série terá apenas 52 unidades 
e seu preço será divulgado no lan-
çamento oficial do veículo.
Mesmo sem ter o valor definido 
da picape, todos os exemplares fo-
ram pré-reservados em uma hora, 
a partir da transmissão feita pelo 
YouTube da ABQM, logo após o 
anúncio sobre o carro.
A picape terá a mesma caçam-
ba com preparação para engate 
do tipo “gooseneck” (pescoço de 
ganso) da 2500 Rodeo, lançada em 
maio passado. A grade cromada, 
as rodas e as luzes sobre a cabine 
(cab lights) serão outros pontos em 
comum. Ao contrário da configu-
ração dos bancos dianteiros, que 

Ram 2500 emRam 2500 em
homenagem equestrehomenagem equestre

Para comemorar o aniversário da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha, 
será lançada em breve uma série especial de apenas 52 unidades da picape 2500

Luiz Eduardo Soares
Redator

terá o amplo console central da 
Laramie normal em vez do encos-
to rebatível extra da Rodeo, que a 
deixa com a possibilidade de levar 
seis ocupantes.

Pacote tecnológico

Mas a Ram 2500 Quarto de Milha 
irá muito além do nome e o emble-
ma nas laterais será a menor das 

exclusividades. Entre os diferen-
ciais, a novidade virá com estribos 
elétricos, que ficam retraídos com 
as portas fechadas e descem auto-
maticamente ao abrir uma delas. E, 

As 52 unidades da picape Ram 2500 Laramie Quarto de Milha foram todas reservadas em curto espaço de tempo 
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mais importante, o pacote tecnológi-
co será reforçado com itens inéditos 
para a 2500 no país e que estrearam 
por aqui com a recém-chegada 1500 
Rebel.
Em relação à segurança, os novos 
recursos são alerta de colisão frontal 
com frenagem automática (FCW+), 
assistente de permanência na faixa de 
rodagem (LDW+) e controle adap-
tativo de velocidade com Stop&Go 
(ACC+), que atua de forma específi-
ca com trailer engatado, selecionando 
automaticamente a maior distância 
possível do veículo à frente.
Essa nova série especial da Ram 

2500 também vai receber os seguin-
tes equipamentos de luxo: retrovisor 
interno digital, carregador de celular 
por indução (RamCharger), aqueci-
mento dos assentos traseiros laterais 
e sistema de áudio premium Harman 
Kardon, com 750 W de potência, 16 
alto-falantes e um subwoofer de 10” 
(vale lembrar que na Ram 1500 o 
som é ainda mais poderoso, com 19 
alto-falantes e 900 W).
A Ram 2500 Quarto de Milha será 
oferecida com a carroceria nas cores 
perolizadas Branco Pérola ou Preto 
Diamond, com opção de interior pre-
to ou bege com marrom.#

Além do emblema na lataria, a picape conta com estribos que ficam retraídos com as portas fechadas e descem automaticamente ao abrir uma delas 
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História

A japonesa Honda foi uma 
das precursoras do “boom” 
motociclístico no solo na-

cional e essa história teve início 
há cinco décadas. 
O ano era 1971 e, após ganhar a 
confiança de milhares de clientes 
nos continentes asiático, europeu 
e norte-americano, a Honda che-
gou ao Brasil. No dia 26 de ou-
tubro, em um pequeno escritório 
estabelecido no bairro da Pom-
péia, na cidade de São Paulo, a 
empresa deu início às operações 
da Honda Motor do Brasil Ltda. 
em solo nacional.
As primeiras motocicletas Honda 
desembarcaram no porto de San-
tos (SP), trazendo toda a tecno-
logia japonesa, que não demorou 
muito para conquistar o coração 
dos brasileiros. Logo, as motoci-
cletas da marca foram populariza-
das, e se iniciava ali uma trajetória 
de crescimento não só da empresa, 
mas também do mercado de duas 
rodas no Brasil.
Assim, em 1976 a Honda inaugu-
rou sua primeira fábrica brasilei-
ra, a Moto Honda da Amazônia, 
levando para a cidade de Manaus 

Meio século da HondaMeio século da Honda
no Brasilno Brasil

A Marca desembarcou no País em 1971, com um escritório na capital paulista e em 1976 iniciou a 
produção de motos em Manaus. Hoje, conta também com fábricas em Sumaré e Itirapina, ambas 

em São Paulo

Luiz Eduardo Soares
Redator

O Complexo Honda em Manaus (AM) produz atualmente motos, embalagens, tubos estruturais e ferramentas, 
entre outros produtos

(AM) todo conhecimento global 
de fabricação, qualidade de produ-
to e visão de negócios da empresa.

Complexo no Amazonas

Com 45 anos de existência, a 
Moto Honda da Amazônia é hoje 
um complexo industrial que vai 
muito além da montagem de mo-
tocicletas, pois ali são fabricados 

desde embalagens metálicas, mol-
des, ferramentas, tubos estruturais, 
até diversos componentes que in-
tegram o produto final como esca-
pamentos, rodas, guidões, chassis 
e outras peças.
O primeiro modelo produzido 
pela Honda em solo nacional, a 
motocicleta CG, também com-
pleta 45 anos de existência e é o 
veículo mais vendido do Brasil. 

A CG carrega consigo não só a 
admiração nacional, mas também 
a história da evolução da motoci-
cleta no país. Pioneira na introdu-
ção de tecnologias ao mercado, 
com melhorias no conforto, se-
gurança e no consumo de com-
bustível, a CG foi a percursora 
da popularização da mobilidade 
em duas rodas. Hoje, conta com 
a maior linha de motocicletas do 
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mercado, com modelos que vão 
desde a Pop, com 110cc, até a GL 
Gold Wing, com 1.800cc.
Em Manaus, também são produ-
zidos, desde 2001, dois modelos 
de motores estacionários e três 
modelos de motobombas, além de 
oferecer a importação de diversos 
equipamentos com aplicações para 
a agropecuária, construção civil e 
jardinagem.

Honda Automóveis

O sucesso no segmento de mo-
tocicletas abriu caminho para a 
Honda iniciar no Brasil sua ope-
ração de automóveis. Em 1992, 
foi a vez do Honda Accord de-
sembarcar no porto de Santos 
(SP), como o primeiro automóvel 
importado pela marca.
E, novamente, não demorou mui-

A primeira CG foi fabricada no Brasil em 1976. Desde então é a moto mais 
vendida do país

Honda Civic era muito cobiçado quando começou a ser fabricado no Brasil, 
em 1997

to e em 1997, inaugurou sua pri-
meira fábrica de automóveis, na 
cidade de Sumaré (SP). A opera-
ção teve início com a produção 
de 20 unidades do modelo Honda 
Civic, então em sua sexta gera-
ção, saindo diariamente da linha 
de montagem.
Ano após ano, a Honda Automó-
veis do Brasil introduziu novas 
tecnologias e modelos ao merca-
do nacional, além de ampliar seu 
parque fabril com a inauguração, 
em 2008, do setor de PowerTrain, 
com foco nas atividades de fundi-
ção e usinagem dos blocos e ca-
beçotes de motores.

E não parou por aí. Em 2019, a 
Honda Automóveis inaugurou 
uma nova fábrica na cidade de 
Itirapina (SP), que conta com mo-
dernas instalações e inúmeros di-
ferenciais. 
A Honda Automóveis acumula 
mais de 2 milhões de veículos en-
tregues e oferece em seu line-up 
uma completa gama de produtos 
nacionais, entre SUVs, sedãs e 
monovolume; além dos importa-
dos CR-V e Accord, esse último 
recentemente confirmado com 
motorização híbrida, dando início 
ao processo de eletrificação dos 
automóveis Honda no país.#
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Há mais de um século o rádio se tornou um acessório quase obrigatório nos veículos automotores

Com o tempo, os apa-
relhos radiofônicos 
foram ficando cada 

vez mais compactos

Fotos: Divulgação

Os rádios, ainda valvulares, equiparam os automóveis mais 
sofisticados no passado

Atualmente, os rádios estão integrados a centrais multimídia que 
oferecem outras funções de conectividade

Da Redação
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Entretenimento

O rádio está no carroO rádio está no carro
há muito tempohá muito tempo

A Mercedes-Benz faz um levantamento dos primeiros rádios que chegaram aos automóveis há 
mais de um século até aos sistemas sofisticados como o MBUX

Há mais de 135 anos os au-
tomóveis permitem mobili-
dade individual para todos 

e o rádio também faz parte dessa 
jornada há mais de 100 anos. Por 
muitas décadas, tudo o se resumia 
a ligá-lo, selecionar a frequência e 
ouvir na estação favorita informa-
ções e músicas no caminho para o 
trabalho ou durante uma viagem 
de férias. Atualmente, a tecnologia 
oferece opções que vão muito além 
de entretenimento, notícias e notifi-
cações de trânsito.
Os primeiros rádios automotivos 
apareceram no início dos anos 
1920 - inicialmente nos Estados 
Unidos - como itens exclusivos e 
personalizados feitos por aficciona-
dos e utilizando como base a tec-
nologia contemporânea de válvula 
de rádio. No início, esse avanço foi 
muito bem recebido na Europa. 
O primeiro rádio automotivo pro-
duzido em massa na Europa foi fa-
bricado pela Bosch e foi apresenta-
do em 1932. O aparelho pesava 15 
quilos e o preço altíssimo não era 
um problema para alguns clientes, 
isso porque os rádios automotivos 
representavam um equipamento 
opcional altamente exclusivo na 
maioria dos automóveis de luxo.

Evolução

Nessa época, era comum sim-

plesmente conectar a unidade de 
controle diretamente ao painel de 
instrumentos, enquanto o compo-
nente receptor e o amplificador 
eram instalados em um local dife-
rente, como no porta-malas. Em 
comparação, o modelo de rádio 
criado pela Bosch já era compara-
tivamente compacto, tornando pos-
sível instalar a tecnologia abaixo do 
painel de instrumentos. Em poucos 
anos, o produto já seria integrado 
ao veículo e em seu conceito ope-
racional do próprio veículo como 
a Mercedes-Benz fez, por exemplo 
no modelo 770 “Grand Mercedes”.
Após a Segunda Guerra Mundial, 
os rádios automotivos tornaram-se 
significativamente mais compactos 

e foi possível integrá-
-los completamente 
ao painel de instru-
mentos. No Merce-
des-Benz 170 S (W 
136), o primeiro veí-
culo de luxo da marca 
no pós-guerra, o rádio 
já estava disponível 
como opcional em 
1950. 
Nas décadas seguintes a evolução 
do rádio foi muito rápida, com o 
surgimento da Frequência Modula-
da (FM), que melhorou a qualidade 
de recepção no interior dos veícu-
los. Mais tarde, o rádio passa a ser 
integrado aos reprodutores de fitas 

magnéticas, CDs Players, dispo-
sitivos como cartões e pen-drives, 
e agora, a reprodução pelo Blue-
tooth, estando integrado a centrais 
multimídias e até a sistemas mais 
sofisticados como o MBUX (Mer-
cedes-Benz User Experience).#
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PARA 
VOCÊ

COM
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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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