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Veja na página 05

MINI Cooper S E Countryman ALL4 - Shadow Edition 
presta homenagem à capital da Inglaterra

A van Ford Transit está sendo muito utilizada como 
motorhome no mercado europeu

No clima londrino Casa sobre rodas
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O fim de uma era!O fim de uma era!
O Fiat Uno sai O Fiat Uno sai 
de linha com a de linha com a 
versão Ciao!versão Ciao!
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Notas

Volvo investe em rede de estradas eletrificadasVolvo investe em rede de estradas eletrificadas

Arrizo 6 PRO chega 2022 entre os melhoresArrizo 6 PRO chega 2022 entre os melhores
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A Nissan Motor Co., Ltd. desen-
volveu em conjunto com a Agência 
de Exploração Espacial do Japão 
(JAXA) um protótipo de rover lu-
nar. O Centro de Inovações em 
Exploração Espacial da JAXA está 
conduzindo uma pesquisa com ro-
vers lunares, tecnologia que é chave 
para a exploração espacial. A Nis-
san está trabalhando com a JAXA 
no controle da dirigibilidade de 
rovers planetários desde janeiro de 
2020.
Um rover lunar deve ser capaz de 
percorrer a superfície irregular, 
rochosa e arenosa da Lua, além 

de ser energeticamente eficiente. 
Além disso, as fontes de energia 
para alimentar o funcionamento de 
veículos espaciais são limitadas. 
A pesquisa da Nissan refere-se à 
tecnologia de controle do motor 
elétrico que a montadora japonesa 
desenvolveu por meio da produção 
em série de veículos elétricos como 
o LEAF e a tecnologia de contro-
le de tração integral e-4ORCE do 
novíssimo crossover elétrico Ariya. 
Neste caso, a tecnologia e-4ORCE 
está sendo utilizada para aumentar a 
performance do rover lunar no ter-
reno acidentado do corpo celeste.#

Nissan quer ir à LuaNissan quer ir à Lua

A Volvo Car Brasil está deci-
dida a investir de forma mais 
efetiva em infraestrutura e 
eletrificação no País. Agora, 
a marca sueca dá mais um 
importante passo e criará ro-
tas com carregadores rápidos 
em rodovias, possibilitando 
viagens mais longas com os 
carros elétricos. 
A marca fará a instalação de 
carregadores rápidos nas prin-
cipais rodovias do Brasil que 
ligam capitais e destinos im-
portantes. O ambicioso plano 
está dividido em cinco fases e 
a primeira já estará funcionan-
do no início de 2022.

Logo no início, serão criados 
13 corredores elétricos que 
abrangem 3.250 quilômetros 
saindo de São Paulo e ligan-
do a cidades como Belo Ho-
rizonte (MG), Curitiba (PR), 
Rio de Janeiro (RJ), Uberlân-
dia (MG), Baixada Santista, 
litoral norte, entre outras. 
Cada um dos pontos terá ca-
pacidade para carregar dois 
veículos simultaneamente.
Os carregadores rápidos de 
150 kWh são capazes de 
carregar um veículo como 
o XC40 Recharge Pure 
Electric em menos de 40 
minutos.#

O CAOA CHERY Arrizo 6 PRO 
recebeu mais um prêmio em 2021. 
O sedan, lançado em outubro, foi 
reconhecido como o Melhor Car-
ro Nacional de até R$135.999 
pelo Prêmio Top Car TV. A pre-
miação também laureou a CAOA 
CHERY em mais duas categorias: 
Melhor Performance Empresarial 
e Melhor Comercial (vídeo) de 
Produto, com a campanha ‘An-
tiggo’ que foi idealizada pelo 
Vicente Raggio, diretor criativo 
do Grupo CAOA e realizada por 
Luc Frozoni, diretor de criação do 
Grupo CAOA na Havas Group.
Esta edição do Top Car TV ain-

da promoveu uma homenagem 
ao Dr. Carlos Alberto de Oliveira 
Andrade, apontado como respei-
tado líder empresarial e autor de 
grandes feitos e importantes ini-
ciativas no meio automotivo na-
cional.
Esse foi o terceiro prêmio rece-
bido pelo CAOA CHERY Arrizo 
6 PRO, que já havia sido reco-
nhecido como o principal auto-
móvel médio do País no Prêmio 
Carsughi L’Auto Preferita e como 
o melhor carro nacional de 1.2 a 
1.6 litro pela Associação Brasi-
leira de Imprensa Automotiva, a 
Abiauto.#
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Versão limitada

A palavra Ciao, em italiano, 
é uma saudação com dois 
sentidos: pode ser usada 

tanto para cumprimentar alguém, 
quanto para se despedir. Por isso 
mesmo a Fiat entendeu que não 
havia melhor forma para batizar a 
série especial de despedida do Fiat 
Uno, cuja produção se encerra de-
pois de 37 anos de história.
O Uno Ciao é uma série especial 
limitada de 250 unidades em ho-
menagem a um ícone da indústria 
automotiva brasileira. Fabricado 
de forma ininterrupta desde agos-
to de 1984 no Polo Automotivo de 
Betim (MG), o Fiat Uno acumula 
4.379.356 milhões de unidades 
produzidas.
A série especial é numerada com 
um emblema que identifica a uni-
dade e marca a despedida do carro 
da Fiat mais querido dos brasilei-
ros. A configuração é exclusiva, 
para honrar fãs e colecionadores.

Fim de linha paraFim de linha para
o Fiat Unoo Fiat Uno

Após 37 anos de sucesso, a montadora italiana resolveu descontinuar a produção do seu modelo 
compacto que mais sucesso fez no Brasil. Para a ocasião foi apresentada a versão Uno Ciao

Luiz Eduardo Soares
Redator

Desde 1984, a Fiat produziu em Betim (MG) mais de 4,3 milhões do compacto Uno

Todas as unidades são pintadas 
exclusivamente de Cinza Silvers-
tone, com teto, retrovisores exter-

nos e spoiler traseiro pintados de 
preto. As portas têm maçanetas na 
cor do veículo e um adesivo late-

ral com o nome Uno Ciao acom-
panhado da frase “LA STORIA DI 
UNA LEGGENDA” — “a história 
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Ao conquistar mercado nacional, o Fiat Uno se tornou sinônimo de robustez, versatilidade, eficiência e confiança

O acabamento do interior do Ciao tem tons claros nas portas e na 
faixa central do painel

Nesta versão, o modelo conta com ampla lista de equipamentos de 
segurança e entretenimento 

de uma lenda” em italiano. O visu-
al marcante é complementado por 
exclusivas rodas de liga leve escu-
ras de 14 polegadas e o logo UNO 
nas cores da Itália à esquerda da 
tampa do porta-malas.

Interior

Por dentro, o Uno Ciao adota um 
padrão mais escurecido e acaba-
mento bicolor em tons claros nas 
portas e na faixa central que cru-
za o painel. Nela fica a plaqueta 
numerada, de 001 a 250, aferindo 
ainda mais exclusividade. Desta-
que também para os bancos com 
acabamento único e apoio de bra-
ço para o banco do motorista. O 
Uno Ciao é um presente para todos 
que, de alguma maneira, tiveram o 
Uno participando de sua vida.
A lista de equipamentos, um dos 
atributos históricos do modelo, 
segue longa. Há ar-condiciona-
do, direção hidráulica, quadro de 
instrumentos com tela de LCD, 
computador de bordo, sistema de 
som com rádio bluetooth e entra-
da USB, airbag duplo, travas e vi-
dros elétricos dianteiros com one 
touch e antiesmagamento, gancho 
universal para fixação cadeira in-
fantil (Isofix), limpador, lavador e 
desembaçador do vidro traseiro, 
freios ABS com EBD, cinto de 
três pontos e encosto de cabeça 
para todos os ocupantes, bancos 
traseiros bipartidos e rebatíveis. 
No teto o Uno Ciao leva o exclu-
sivo porta-objetos superior com 
retrovisor central adicional, ideal 

para monitorar crianças e pets no 
banco traseiro.
Nestes 37 anos o Uno desempe-
nhou um papel crucial para os 
negócios da Fiat no país. Ele rapi-
damente se tornou sinônimo de ro-
bustez, versatilidade, eficiência e 
confiança, conquistando gerações 
de clientes e consolidando seu lu-
gar na história.

Pioneirismo

Coube ao Uno o pioneirismo de 
diversas tecnologias na indústria. 
Sua carroceria sempre aliou design 
com versatilidade, sendo capaz de 
entregar espaço interno, visibili-
dade e conforto inigualáveis que 
revolucionaram o segmento. Tanto 
que, na sua chegada (1984), o mo-
delo inaugurou o conceito “Peque-
no por fora, Grande por dentro”. 
Em 1987 chegou o Uno 1.5 R, o 
Fiat mais rápido da marca, que fa-
zia de 0 a 100 km/h em 12 segun-
dos. O papel do Uno na democrati-
zação da mobilidade é indiscutível. 
Em 1990, ele foi o primeiro carro 
do Brasil com motor 1,0 litro, mais 
um ineditismo da marca. Compac-
to, leve e espaçoso, ele permitiu 
que milhões de brasileiros pudes-
sem ter um veículo zero-quilôme-
tro moderno em suas garagens.
Em 1994, o Mille ELX se tornou o 
primeiro carro popular a disponibi-
lizar ar-condicionado. No mesmo 
ano, e em uma época em que nin-
guém falava em downsizing, a Fiat 
surpreendeu o mercado ao lançar o 
Uno Turbo, que aliava performan-
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ce e eficiência em um modelo que 
rapidamente se tornou o sonho de 
consumo dos brasileiros.
As inovações não pararam aí. Em 
2010, sua segunda geração, 100% 
desenvolvida no Brasil, desafiou 
os técnicos com uma proposta sur-
preendente: arredondar o quadra-
do, criando uma nova leitura em 
torno da essência que sempre foi 
atrelada ao modelo, apresentando 
o Novo Uno. Mais moderno do 
que nunca, ele foi a plataforma de 
sonhos e conceitos, como o Uno 
Ecology, com peças feitas a par-
tir da cana de açúcar e teto com 
células fotovoltaicas capazes de 
aproveitar a luz do sol para gerar 
eletricidade.
Em 2013 chegava ao fim a pri-

meira geração do modelo, mar-
cada pela série especial Grazie 
Mille. Em 2015, o Uno Evolu-
tion estreou no país a tecnologia 
Start-Stop. O pequeno da Fiat, 
responsável por estrear diversos 
motores marcantes na gama, in-
cluiu em seu vasto currículo os 
modernos propulsores da família 
Firefly, nas configurações 1.0 de 
três cilindros e 1.3.
Não é possível falar da indústria 
nacional e da Fiat no Brasil sem 
citar o Uno. Ele se despede da li-
nha de montagem, mas seguirá 
mais vivo do que nunca por muitas 
décadas, ajudando a movimentar o 
país e a criar novas histórias. Por 
isso, nosso adeus também é tam-
bém um olá: Ciao, Uno!#

Serão produzidas apenas 250 unidades da versão de despedida do Fiat Uno Ciao, ao preço sugerido de R$ 84.990 cada uma

A montadora se preocupou bastante com o conforto, equipando o Ciao com 
bancos de boa ergonomia

No teto, o Uno Ciao leva o exclusivo porta-objetos superior com 
retrovisor central adicional

Do lado direito do painel, está afixada uma pequena placa com o 
número de série da unidade 
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Importado

Quando se fala em Londres, 
além da Rainha Elizabeth 
II, do relógio Big Bem, do 

prédio do Parlamento Inglês e da 
famosa roda gigante às margens do 
rio Tâmisa, logo nos vem à mente 
aquele clima de nevoeiro sombrio 
das noites na capital da Inglaterra, 
muito bem retratado nos filmes de 
suspense de Alfred Hitchcock. E é 
esse clima que o BMW Group re-
solveu homenagear com o lança-
mento do MINI Cooper S E Cou-
ntryman ALL4 - Shadow Edition.
O compacto charmoso inglês che-
ga ao Brasil limitado a 30 unidades 
ao preço de 299.990 cada unida-
de. O modelo traz como principal 
atrativo o visual escurecido.
Todas as 30 unidades serão produ-
zidas na planta de Oxford, na In-
glaterra, e terão a mesma configu-
ração: carroceria Preto Midnight 
com teto contrastante na cor Cinza 
Melting, e além da combinação de 
cores especifica para este modelo, 
outros destaques do exterior ficam 
destacados com o nome da versão 
(Shadow Edition) no teto, grafis-
mos nos paralamas dianteiros e 
capô com desenho especial, itens 
que aumentam o estilo e exclusivi-

Compacto híbrido noCompacto híbrido no
clima de Londresclima de Londres

Chega ao Brasil em edição limitada a 30 unidades o MINI Cooper S E Countryman ALL4 - Shadow 
Edition ao preço de R$ 299.900. Destaque para o visual escurecido desta versão

Esta versão do MINI vem com carroceria Preto Midnight em contraste com o teto na cor Cinza Melting

dade da versão.

Detalhes internos

Por dentro, as faixas especiais da 
versão também estão aparentes 
no painel e nas soleiras das portas 
do MINI Cooper S E Countryman 
Shadow Edition e completam o vi-
sual diferenciado.

O MINI Cooper S E Countryman 
ALL4 - Shadow Edition é equipa-
do com um motor TwinPowerTur-
bo com três cilindros de 1.5L, que 
trabalha em conjunto com um mo-
tor elétrico que juntos rendem 224 
cv de potência e 385 Nm de torque 
a partir de 1.300 rpm. A transmis-
são é automática Steptronic de seis 
marchas e a tração é integral nas 

quatro rodas.
No quesito tecnologia, o MINI 
Cooper S E Countryman ALL4 
- Shadow Edition vem equipado 
com sistema de som Hi-Fi Harman 
Kardon, MINI Head-Up Display, 
tela sensível ao toque de 8,8”, sis-
tema de navegação MINI Profes-
sional com informação de transito 
em tempo real, assistente de dire-

Luiz Eduardo Soares
Redator



1007 a 14 janeiro de 2022Conectados para te ajudar comprar e vender!

ção, conexão com Apple CarPlay, 
faróis full LED direcionais, painel 
digital, serviço de conectividade 
com ligação inteligente de emer-
gência, sistema com Concierge 
(informações úteis) disponível 
24X7, dentre outras tecnologias.

Conectividade

A conexão entre seu smartphone e 
o carro através do aplicativo MINI 
App é outro destaque, compatível 
com os sistemas iOS ou Android, 
o MINI app, fornece informações 
sobre o status do veículo a qual-
quer momento e, por exemplo, 
permite a operação remota de co-

mandos como o destravamento 
das portas e saber a localização do 
seu veículo, que prova que moder-
nidade e estilo sempre andam jun-
tos nos veículos MINI.
Dentre os itens de conforto e con-
veniência podemos destacar o re-
vestimento dos bancos em couro, 
ajuste elétrico do assento com duas 
memórias, ar-condicionado digital 
dual-zone, teto solar panorâmico, 
rebatimento dos espelhos retrovi-
sores, Comfort Access, abertura e 
fechamento automático do porta-
-malas, sensores de estacionamen-
to dianteiro e traseiro com Parking 
Assistant, dentre outros equipa-
mentos.#

Destaques para os grafismos nos paralamas dianteiros e capô, ...

...  indicação que também aparece nas soleiras... além do nome da versão (Shadow Edition) no teto, ...
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Acessórios pessoais

Depois de sucesso incontes-
tável do Jeep Commander, 
a Jeep se prepara para sur-

preender os jeepeiros novamente, 
só que desta vez, com itens que 
não são para dirigir. A Jeep Gear, 
loja de lifestyle da marca, acaba 
de lançar uma coleção mais do que 
especial inspirada no novo SUV 
da Jeep. Camisetas, jaquetas, bol-
sas, acessórios e outros itens já es-
tão disponíveis no site da loja pela 
internet.
O requinte e sofisticação do Jeep 
Commander ultrapassaram as qua-
tro rodas e, agora, chegam em uma 
coleção exclusiva na Jeep Gear. 
Confeccionados com materiais de 
qualidade superior, assim como o 
SUV da Jeep, os itens da nova co-
leção foram desenvolvidos seguin-
do os padrões estéticos da marca 
que remetem à aventura, contato 
com a natureza, design icônico, 
durabilidade e sofisticação.
Inspirada no conceito do Jeep 
Commander - “naturalmente sofis-
ticado”, a coleção foi dividida em 
cinco linhas estéticas e conceitu-
ais que remetem a características 
do SUV. Conheça cada uma delas 
com mais detalhes a seguir.

‘Jeepeiros’ na moda com‘Jeepeiros’ na moda com
lifestyle Commanderlifestyle Commander

A Jeep Gear apresenta uma coleção de roupas e acessórios para os ‘jeepeiros’ inspirada no 
novo utilitário esportivo da marca como jaquetas, camisetas, bolsas, etc

Da Redação

Sportswear

Sem perder a estética refinada, 
a Jeep Gear criou uma atmosfera 
sportswear na coleção, com itens que 
interagem com o lado aventureiro e 
esportivo do jeepeiro. Tudo isso ofe-
recendo peças funcionais e ao mes-
mo tempo tecnológicas, que servem 
para a prática de atividades físicas, 
como bike, corrida, academia, treino 
funcional, yoga entre outras moda-
lidades.Em alusão aos sete lugares 

que o Jeep Commander oferece, esta 
linha é composta por sete produtos 
pensados para toda a família. Para 
fazer parte das viagens a bordo do 
modelo, a coleção conta com malas, 
mochilas, bolsas e carteiras que são 
ideais para passear.
Com design exclusivo, estilo con-
temporâneo e modelagens variadas, 
a linha conta com acessórios desen-
volvidos em sarja reciclada de alta 
qualidade que garante baixo impacto 
ambiental.

Camisetas, jaquetas, bolsas, bonés e outros itens inspirados no Jeep Commander já estão disponíveis pela internet

O espírito aventureiro e personalizado é ‘marca registrada’ daquelas pessoas que possuem um Jeep

Para divulgar o nome do seu novo 
SUV, a Jeep utilizou estudos mate-
máticos como o PI e Código Morse, 
algo que também foi explorado pela 
Jeep Gear. A marca uniu estes con-
ceitos com a já característica ligação 
com a natureza da Jeep, para elaborar 
estampas únicas e exclusivas.

Design Center

O Design Center Stellantis, localizado 
em Betim (MG), é responsável pela 
criação dos veículos mais desejados 
da América Latina. Um deles é justa-
mente o Jeep Commander, primeiro 
Jeep desenvolvido no Brasil. Agora, 
os profissionais que fizeram o design 
do novo SUV da Jeep também tiveram 
a missão de criar as estampas da nova 
coleção da Jeep Gear.
Também há uma linha com pegada 
sustentável. Isso porque a Jeep Gear 
traz produtos desenvolvidos em malha 
ecológica com baixo impacto ambien-
tal, produzidos com um processo todo 
de economia circular.
O processo produtivo se concretiza da 
seguinte forma: resíduos e descartes 
de várias confecções são separados 
para serem coletados por cooperativas, 
esses retalhos têxteis coloridos são se-
parados manualmente por cor, trans-
formados em fibras e depois em fios. 
Como os tecidos já são coloridos, o 
processo ainda reduz o uso de água e 
materiais químicos que seriam usa-
dos na fabricação. Assim, estes fios 
desfibrados viram novos tecidos sus-
tentáveis e diferenciados.#
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Versatillidade

A Ford Transit é conhecida 
pela versatilidade de apli-
cações e, na Europa, onde é 

um dos veículos mais tradicionais 
do mercado e líder do segmento 
de vans há seis anos consecutivos, 
oferece até uma versão motorho-
me. Essa linha acaba de ganhar 
dois novos modelos, a Transit 
Nugget Active e a Transit Nugget 
Trail, que além de vir equipados 
com tudo o que se espera de uma 
casa sobre rodas investem na es-
portividade e sofisticação.
O segmento de motorhomes 
cresceu mais de 20% no ano pas-
sado na Europa, devido à procu-
ra das pessoas por novas formas 
de viajar com mais privacidade e 
isolamento. As novas versões da 
Transit investem nessa tendên-
cia, atendendo os clientes que 

Transformação da van Transformação da van 
Transit em MotorhomeTransit em Motorhome

Na Europa, as diversas versões da van Ford Transit tem se adaptado muito bem ao receber modi-
ficações que transforma o veículo em ambientes com funções de uma residência

Luiz Eduardo Soares
Redator

Pelas suas dimensões e versatilidade, a van Ford Transit é ideal para o padrão motorhome 

buscam ao mesmo tempo um ní-
vel maior de estilo e conforto na 
sua jornada.
A Transit Nugget Active tem a 
aparência de um SUV de luxo, 
com grade personalizada e rodas 

de liga leve de 17”. Seus requin-
tes incluem assoalho de madeira 
clara estilo deck de lancha, ban-
cos parcialmente em couro, ilu-
minação de LED com controle de 
tonalidade e toldo na varanda.

Visual esportivo

Já a Transit Nugget Trail tem visual 
esportivo, com grade dianteira ins-
pirada nos modelos Raptor, rodas 
de liga leve de 16” e para-choques, 
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No interior do veículo, é possível acomodar um banheiro, ...

... ter a comodidade de uma mini-cozinha... ... ou mesmo uma mesinha que serve de escritório

molduras laterais e arcos de rodas 
pretos. Os bancos dianteiros, reves-
tidos em couro preto, são do tipo 
“poltrona do capitão”. A mesa de 
refeições tem acabamento escuro, 
contrastando com os armários de 
cozinha e guarda-roupa brancos e o 
piso de madeira premium.
Nas duas vans, o banco traseiro vira 
cama de casal e é o primeiro da ca-
tegoria a dispor da opção de aqueci-
mento. O teto do veículo conta com 
abertura automática para ventilação 
e iluminação natural. Outra novida-
de é uma tela touch para controle 
da carga da bateria, do nível dos 
reservatórios de água limpa e servi-
da, do aquecimento, da iluminação 
e do aquecedor de água da cozinha 

e do chuveiro externo.
Ambas são equipadas com o efi-
ciente motor 2.0 EcoBlue diesel e 
várias tecnologias de assistência ao 
motorista, como controle de cru-
zeiro adaptativo e alerta de tráfego 
cruzado. A Nugget Trail tem trans-
missão manual de seis velocidades 
e diferencial de deslizamento limi-
tado para melhor tração em pisos 
de baixa aderência, como grama 
molhada, areia, cascalho ou gelo. A 
Nugget Active oferece transmissão 
automática como opcional.
As vans Transit Nugget são equipa-
das em parceria com uma empresa 
especializada do setor, a Westfalia, 
e a Ford anunciou que vai triplicar o 
seu volume de produção em 2022.#
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31 98551 0585
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Presente no futebol, nos eventos culturais e na vida de milhares 
de associados, a Auto Truck agora tem um espaço para os 
amantes de carros e Fórmula 1.

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

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

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

FAÇA A COTAÇÃO

foi desenvolvido em tamanho real para você se imaginar em uma 
pista de verdade andando em alta velocidade.
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