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A

Volkswagen é uma das marcas que mais crescem
no Brasil, acumula conquistas expressivas tanto
em vendas como em participação no mercado.
Com quatro fábricas, um centro de peças e escritórios
regionais, a marca tem como missão, desenvolver
produtos, fornecer soluções de mobilidade e novos
negócios. Buscando cada vez mais soluções para
inovações tecnológicas com objetivo de facilitar a
vida dos consumidores com segurança, conforto e
performance.
As fábricas já estão alinhadas com o conceito 4.0,
trabalhando com manufatura digitalizada, realidade
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virtual e alto nível de automação. Permitindo que as
máquinas tomem decisões rápidas, assertivas, detectem
problemas, evitem falhas e reduzam custos. Como
também, a implantação a partir de 2017 da Estratégia
Modular MQB, um marco da nova era para os modelos
Volkswagen compactos no Brasil, o conceito promove a
padronização no processo de manufatura nas fábricas,
estabelece a mesma sequência de montagem e
proporciona a redução no tempo de produção dos carros.
Além da uniformização de peças e diversos componentes,
tornando possível a democratização de inovações com
intercâmbio de tecnologias. O conceito MQB também
permite compartilhar a base estrutural, desenvolver
veículos de vários segmentos, com combinação de
dimensões padronizadas e variáveis para melhoria no
processo produtivo e economia de escala.
O DIRIJA AUTO entrevista o executivo Tércio Lopes,
Diretor Comercial da Bremen Veículos e América Ford,
empresas do Grupo Parvi, uma das maiores revendedoras
do segmento automotivo nas regiões Norte e Nordeste
do Brasil. Formado em Administração de Empresas pela
Fafire em Pernambuco. “Iniciei no Grupo Parvi em 2000,
através do programa de estágio. Sendo contratado logo
após a conclusão. Passei pelos cargos de vendedor,
supervisor, gerente, gerente geral e diretor. O programa
de estágio é investido pelo Grupo até hoje, gerando
muitas oportunidades, além de desenvolver grandes
talentos, me sinto muito feliz e realizado em ter sido fruto
desse programa”, comenta Tércio.

tércio lopes

Claudio Barreto - Quais desafios e dificuldades foram
enfrentados para alcançar uma posição estratégica de
direção?
Tércio Lopes - Os desafios e as dificuldades são
constantes, o mercado é muito dinâmico e necessita
muita atenção estratégica e de planejamento o tempo
todo. Com certeza a dedicação no estudo do negócio com
foco nos processos, para satisfação do cliente e o foco no
desenvolvimento das pessoas, são os grandes e principais
pilares necessários para estar o tempo todo atendendo o
plano.
Claudio - Cite melhorias implantadas ao longo de sua
gestão e também para intensificar a fidelização dos
clientes.
Tércio - As melhorias são contínuas, processos de
venda e pós-venda são demandadas pela montadora e
completadas com o DNA do Grupo, sendo uma marca
registrada da gestão. Sobre fidelizar clientes, é um desafio
enorme, as exigências e tendências do público alvo são
constantes e precisamos estar atentos a essas demandas
do consumidor. Mudanças constantes nos processos e nas
ferramentas são fundamentais, a tecnologia é um ponto
forte, vem ajudando muito para melhorar a comunicação
e informação, dando agilidade e mais clareza sobre
os serviços e produtos. Mas o grande diferencial está
no material humano, com aplicação de treinamento
comportamental, produto e no atendimento, sendo nossa
marca registrada que levamos muito a sério para ter o
reconhecimento do nosso cliente.
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Claudio - Quais estratégias você adota para coordenar
suas equipes no Norte e Nordeste do País?
Tércio - São várias, mas com certeza as principais são:
manter e ter um time de gestores dedicados ao negócio,
acompanhamento das diretrizes de gestão da empresa e
do grupo, levando ao nosso cliente o padrão 5 estrelas da
Volkswagen, atendendo os diversos processos e padrões
de excelência.
Claudio - Cite algumas ações tomadas durante o período
de pandemia para cumprir as metas de resultados e
atendimento do pós-vendas.
Tércio - A pandemia trouxe desafios e lições para todos
nós e para o mundo dos negócios, primeiramente houve
uma grande mobilização sobre a preocupação da saúde
dos colaboradores, familiares e dos clientes.
Mudanças de hábitos e processos rígidos dentro dos
padrões e normas sanitárias foi a nossa prioridade e
em seguida se realizou um processo de modelagem
das exigências do cliente. O atendimento virtual, foi
outro grande momento, rapidamente implantado com
muito treinamento e capacitação, trazendo segurança e
conforto ao cliente.
Claudio - Com o aumento das vendas pelas plataformas
digitais, como a empresa vem se adaptando à nova
realidade?
Tércio - Investimentos em ferramentas digitais são
realizados com frequência pelo grupo, temos uma célula
de inteligência dentro da empresa trazendo inovações em
todos os ambientes, vendas, pós-venda, administrativo,
centrais de agendamento e satisfação, entre outros
setores, o Porto Digital do Recife é um exemplo, em que o
grupo tem parceria.

tércio lopes

Claudio - Como é fazer parte da equipe de um dos
maiores e mais sólidos do segmento automotivo do
Brasil, o Grupo Parvi?
Tércio - Sou feliz e realizado como profissional, minha
carreira começou aqui e espero somar ainda mais.
O Grupo Parvi tem a característica e desafio de ser
reconhecido em suas praças de atuação, seja pela
sociedade, por seus colaboradores e nas marcas que
atua. Em várias delas, somos número 1 e em outras
estamos dentre as melhores, isso provoca cada vez mais
um desafio constante e para mim, só resume muito
orgulho e satisfação plena.
Claudio - De que forma você administra seu tempo
profissional com tantas tomadas de decisões para serem
tomadas ao longo do dia?
Tércio - Não é fácil, uma agenda bem definida e
organizada ajuda muito, porém o grande pilar está em ter
uma equipe de líderes bem treinados e orientados, dando
o suporte e realizando as ações que são constantemente
planejadas.
Claudio - Qual sua avaliação do novo momento da
Volkswagen no Brasil.
Tércio - A Volkswagen sempre foi uma marca forte e
de muito respeito no Brasil, sempre sendo sinônimo
de segurança e ótimo negócio. Hoje vem sendo uma
marca cada vez mais desejada, crescendo nos últimos
anos nessa indústria tão competitiva, com foco em
qualidade, satisfação do cliente, melhoria de processo e
treinamento. Além disso, está trazendo um novo DNA,
com muita tecnologia e diversificando com um novo
portfólio que traz cada vez mais desejo ao consumidor.
O novo VW T-Cross líder em 2020, e o novo VW Nivus,
foram exemplos recentes de sucesso e seus segmentos,
e o lançamento do Novo VW Taos, um SUV que já
nasce com muita expectativa, também sucesso na prévenda. E reforçando que o Nivus e o Taos tiveram seus
lançamentos de forma 100% digital pela Volkswagen.
Claudio - Como você avalia o novo momento da Ford no
Brasil.
Tércio - Momento de muita reestruturação da Ford,
com o encerramento da manufatura no Brasil, o
plano é trabalhar com seus carros importados. Esse
novo momento já começou, e está trazendo grande
transformação na rede e estamos atentos a esta
mudança, sendo rápidos na transformação da equipe e
de seus processos.
O grupo tem 20 anos de experiência com a marca Ford,
acompanhei esse processo desde o começo, então me
sinto desafiado para fazer uma nova história dentro de
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uma nova Ford. Seu tradicional produto, a Ranger, está
cada vez mais forte no segmento de pickups e liderando
em algumas versões, e na plataforma de SUVs tem
o Territory como aposta, além dos desejados ícones
Mustang e Bronco recém-lançados. Novos modelos
devem ser anunciados ainda esse ano.
Claudio - Qual o posicionamento da Bremen e América
Ford no mercado nacional?
Tércio - A Bremen se mantém firme como a 2ª maior
concessionária da Volkswagen do Brasil, e temos
pretensão de crescer mais e mais com a marca. Enquanto
a América Ford foi eleita como a 1ª maior concessionária
da Ford em 2020.

mobilidade elétrica

Rumo à era da
mobilidade elétrica
por claudio barreto

C

omprou um veículo elétrico? Adeus aos postos de
combustíveis! Mas você sabe como funciona a bateria
do seu veículo? Quais soluções estão disponíveis para
você? São perguntas essenciais para quem comprar um
modelo eletrificado.
A rede pública de postos de carregamento de carros elétricos
tende a crescer exponencialmente, devido ao aumento na
venda de veículos elétricos e os investimentos realizados pelo
setor da indústria automotiva com implantação de estações
de carregamentos coletivos para autoatendimento em
espaços públicos, como shoppings centers e supermercados.
Ações como da montadora Volvo, que anunciou em 2020
uma meta para instalação de 1.000 pontos de recarga para
carros elétricos e híbridos no Brasil até o final de 2021 e
instalação em condomínios residenciais e na residência dos
compradores de veículos híbridos da marca.

A fórmula para calcular o tempo de carregamento.

As estações
possuem
conversor AC/
DC, diretamente
integrado
ao terminal
alimentando
direto a bateria.
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Se você planeja carregar seu carro elétrico através de uma
tomada doméstica, é aconselhável ter a instalação verificada
por um profissional. Existem duas maneiras de carregar um
carro elétrico em casa: em uma tomada doméstica padrão
com corrente de 8 ou 10A com cabo que acompanha o
veículo, ou instalação do “Wallbox”, recomendado pelos
fabricantes por razões de segurança. E pode ser instalado em
pontos que seu veículo permaneça parado por mais tempo,
como na residência ou trabalho.
O Wallbox é uma estação de carregamento para veículos
eletrificados. Um equipamento simples, prático para o uso
diário e qualquer pessoa pode comprá-lo para instalar. O
carregador tem um design prático e funcional compatível
com padrão europeu de tomadas de carros elétricos.
A partir do momento em que o consumidor entrar para o
mundo elétrico, seja na versão 100% ou híbrido plug-in, terá
que incluir em sua rotina o hábito de colocar o carro para
carregar, como também a forma de dirigir o veículo para que
tenha uma melhor eficiência e maior autonomia.

Tempo de carregamento = Capacidade da bateria ( kW/h) / Potência de carregamento ( kW)

Conversor do veículo,
transforma CA em DC antes
de armazenar na bateria

Corrente Alternada
(CA) rede elétrica
comum. No entanto,
a bateria de um
veículo elétrico só
pode armazenar
elétrica em corrente
continua (DC).
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audi a4

Audi A4 chega com mais
tecnologia e conectividade
por claudio barreto

O

novo Audi A4 chegou ao mercado
brasileiro com visual renovado
e novas tecnologias, acelerando
forte para voltar à liderança em vendas no
segmento de sedãs de luxo. As mudanças
apresentadas na versão pela montadora
foram mais do que o suficiente para
agradar aqueles que cobravam um “UP”
na tecnologia e design que já vinham
sendo utilizados em modelos concorrentes
diretos.
O A4 sedan com as versões, Prestige,
Prestige Plus e Performance Black, e todos
com uma lista recheada de equipamentos.
Uma das novidades do modelo é o Audi
Phone Box Light, tecnologia permite
o carregamento de smartphones por
indução, que complementa a interação
do Audi smartphone interface – o
sistema integra celulares com o sistema
operacional iOS e Android.
O motor que equipa o A4 foi eleito o
melhor no prêmio “International Engine of
the Year” em 2019. As versões Prestige,
Prestige Plus são equipadas com o motor
2.0 TFSI com 190 cv de potência e torque
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de 320 Nm entre 1.450 e 4.200 rpm
e aceleração de 0 a 100 km/h em
7,3 segundos e velocidade máxima
limitada de 240 km/h.
A Performance Black, versão topo,
também vem equipado com motor
2.0 litros, mas a potência sobe para
249cv e torque de 370 Nm entre
1.600 e 4.500 rpm com aceleração de
0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos
e velocidade máxima limitada de
250 km/h, aliados a tração quattro,
gerando um excelente desempenho
com esportividade.
A transmissão de todas as versões
é a S tronic de sete velocidades,
com dupla embreagem e trocas de
marchas quase instantâneas. Para
maior economia de combustível, o
câmbio oferece uma função rodalivre e ainda é possível escolher cinco
modos de direção no Audi drive
select: automatic, efficiency, comfort,
dynamic e individual.

vw Taos

vw taos entra forte
na briga dos suvS
por claudio barreto

O

mercado automotivo tem uma gama de opções de
modelos em cada categoria para atender o perfil de
cada cliente, seja para o lazer ou trabalho. E quando
uma montadora anuncia um novo modelo para o mercado, gera
expectativa ao consumidor que logo faz a pergunta: Quem será
seu rival ou qual seu posicionamento dentro da marca?
Recentemente a Volkswagen lançou o TAOS, que tem
características de um SUV médio, que em teoria chega para
disputar com o Compass, que nos últimos anos é o carro
mais vendido da Jeep do Brasil. E não podemos esquecer que
o modelo chega também para disputar com o novo SUV da
Toyota, o CROSS. Em relação ao posicionamento do TAOS
dentro da marca, considerando os valores, fica entre os modelos
Tiguan e T-Cross.
O TAOS utiliza a estratégia modular MQB com proporções que
agradam: 4,46m de comprimento, sendo 2,68 metros somente
de entre-eixos. Isso significa muito espaço interno e um curto
balanço traseiro e dianteiro. A versão 250 TSI, importado da
Argentina, vem equipado com propulsor 1.4 turboflex de 150
cv e 25,5 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automático de
seis marchas, a mesma motorização que equipa toda a gama da
marca.
A grande novidade é a tecnologia IQ.Light, lanternas 100%
em LED, que oferece grande capacidade de iluminação, sem
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prejudicar a visibilidade dos outros condutores. Seu interior
também surpreende no quesito luzes em virtude do Ambient
Light, recurso que permite que motorista e passageiro escolham
a tonalidade da iluminação do painel, portas dianteiras e
também do painel de instrumentos. São 10 cores à disposição,
que podem ser escolhidas facilmente a partir da tela de 10.25
polegadas da central de infotainment VW Play. O Taos é o
primeiro carro da Volkswagen em que o Ambient Light está
atrelado à central de infotainment VW Play.
O novo carro da Volkswagen vem para brigar com força no
segmento, a disputa entre as marcas no segmento automotivo
é um fator positivo para o mercado, pois disponibiliza mais
opções aos consumidores e consequentemente preços mais
justos.

12 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

fiori jeep

Adventure
Intelligence
by Jeep Connect
por maria do carmo veras

O

Renegade e a nova geração do Compass da Jeep
estão conectados com a nova plataforma de
serviços, a Adventure Intelligence, que oferece
mais conveniência, assistência, entretenimento e
segurança. Que conta com a conectividade da TIM no
Brasil. Os veículos já saem de fábrica com o eSIM 4G da
TIM, chip virtual para acesso a Wi-Fi nativo a bordo, com
a qualidade e garantia de continuidade de serviço. O
Adventure Intelligence permite que o usuário se conecte
ao seu veículo mesmo estando longe dele pelo app My
Uconnect (disponível na Apple Store e Play Store) e pelo
site https://myuconnect.jeep.com/br/pt.
O aplicativo tem funcionalidades essenciais que facilitam
o proprietário com informações do veículo a qualquer
momento, como: nível de combustível, quilometragem
total e autonomia, além de necessidade de recall. Possui
também um sistema de navegação com informações de
tráfego do trajeto escolhido e aviso de radares das vias
em tempo real.
Baseado na autonomia atual do veículo, o sistema ainda
calcula a necessidade de abastecer ao longo do trajeto,
já mapeando os postos de combustível no caminho,
função só presente em veículos de segmentos superiores.
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Uma vantagem do novo mapa da plataforma Adventure
Intelligence em relação aos navegadores comuns de
smartphones é que não há interrupção de serviço quando
se perde sinal em um túnel, por exemplo, ou em locais
mais remotos.
Podemos citar uma lista de facilidades que o APP
oferece, como: Localização do Veículo, Operações
Remotas, Chamada Automática de Emergência,
Assistência Mecânica, Assistência de Recuperação
para Roubo e Furto, Alerta Preventivo de Furto e Valet
mode, que bloqueia algumas funções do carro que não
são necessárias para que o manobrista possa apenas
estacionar o veículo no lugar adequado.
O Jeep Renegade já sai de fábrica com conecção 4G Wi-fi
Hotspot e chip virtual eSIM da TIM. Assim, após realizar o
cadastro com a operadora, já será possível utilizar o Wi-fi
dentro do carro com até oito aparelhos ao mesmo tempo.
O usuário também terá acesso a apps de streaming
podcasts e audio books, conforme produto escolhido.
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LEXUS rX 450H

rX 450h, o mais sofisticado
da linha Lexus no Brasil
por claudio barreto

O

RX 450h é o modelo mais sofisticado da linha Lexus no Brasil,
um dos SUVs de luxo mais vendido no mundo. Para o mercado
brasileiro foram disponibilizadas duas versões, a Luxury, com
sete lugares e a F-Sport.
Ambas as versões do SUV possuem o sistema Lexus Hybrid Drive que
combina um potente motor a gasolina de seis cilindros, 3.5L com
potência de 262 cv a 6.000 rpm e torque de 34,2 kgfm a 4.200 giros, e
dois propulsores elétricos, um no eixo dianteiro 167 cv com torque de
33,5 kgfm e outro no eixo traseiro de 68 cv com 14,2 kgfm de torque,
somados geram potência total de 313 cv. Aliados à transmissão Hybrid
Transaxle, que proporciona aceleração mais linear, pois tem a função
de reduzir ou aumentar continuamente as marchas, de acordo com
a demanda do motor, sem desperdiçar energia, contribuindo para a
eficiência de combustível.
Para situações mais difíceis, o RX 450h, conta com o sistema de tração
All-Wheel Drive, que tem a função de direcionar automaticamente
a força para duas ou quatro rodas, de acordo com a necessidade do
condutor para melhoria da tração em diferentes tipos de terreno. Vem
também equipado com sistema Lane Trace Assist (LTA), que auxilia o
motorista caso o veículo avance sem seta para outra faixa, e o alerta
sonoro e visual para uso dos cintos traseiros, itens estes que auxiliam
na condução e na proteção do motorista e também dos demais
ocupantes do veículo.

Apple CarPlay e Android Auto

Abrir ou fechar o porta-malas com movimento dos pés

Ficha técnica

Cilindrada

3.456 cm3

Potência motor a combustão

262 / 6.000 cv/rpm

Torque motor a combustão

34,2/4.600 kgf.m/rpm

Potência motor elétrico dianteiro

167 cv

Torque motor elétrico dianteiro

33,5 kgf.m

Potência motor elétrico traseiro

68 cv

Ainda podendo contar com controle de tração e estabilidade, 10
airbags e assistente de partida em rampas. Para facilitar as manobras,
possui câmera de ré para o RX 450h versão F-Sport e câmera 360º para
a versão Luxury. Outro dispositivo interessante é o alerta em caso de
esquecimento de pessoa ou objeto no interior do veículo.

Torque motor elétrico traseiro

14,2 kgf.m

Potência combinada motor a
combustão + motor elétrico

313 cv

Comprimento

5.000 mm

Largura

1.895 mm

Na parte interna da versão Luxury, o banco do motorista e do
passageiro dispõe de regulagem elétrica para 14 posições e memória
para três perfis. Já na versão F-Sport, os bancos dianteiros contam
com 10 posições de ajustes e memória para três perfis apenas para o
motorista.

Altura

1.705 mm

Distância entre eixos

2.790 mm

Distância mínima do solo

189 mm

Pneus

225/55 Liga leve 20”
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neo blindados

Dicas para dirigir seu
blindado com segurança
por maria do carmo veras

Q

ue a blindagem automotiva oferece mais
segurança para o motorista e os ocupantes
do carro, isso todos já sabem. Mas você sabia
que a instalação de proteção balística na estrutura
do veículo também gera mudanças que refletem
na forma de como se deve dirigir? É preciso tomar
alguns cuidados para conduzir seu carro blindado sem
problemas.

CONFIRA NO INSTAGRAM
VEÍCULOS BLINDADOS PARA VENDA

Com o aumento de peso com a blindagem
aproximadamente cerca de 70 Kg a 140 Kg ao
veículo, conforme projeto e tipo de carroceria,
as reações do veículo modificam. As sensações
transmitidas ao condutor são diferentes de um
veículo sem blindagem, exigindo maior atenção
na realização de curvas e uma maior distância
para concluir a frenagem, sendo necessário
manter mais espaço de outros carros. No trânsito
se recomenda manter uma distância de 5 metros
do carro da frente.
Os vidros blindados são responsáveis pela
maior parte do peso agregado pela blindagem,
portanto, o maior peso agregado fica na parte
superior do veículo, deslocando o centro de
gravidade do veículo para cima. Os tetos solares
blindados ampliam ainda mais esse desequilíbrio
por estarem situados no topo do veículo. Por isso,
é fundamental conhecer todas essas mudanças
para evitar acidentes.
Além dos cuidados na condução de um blindado,
não podemos esquecer os tradicionais cuidados,
como: não bater as portas com vidros abaixados,
evitar a exposição por longo período dos vidros
blindados ao sol, não utilizar ventosas no parabrisa para apoio de celulares ou ainda ventosas
com cortinas para bebês, evitar direcionar o fluxo
do ar condicionado para os vidros, não esquecer
de travar as portas do veículo ao entrar, entre
outros.
O mercado oferece curso de direção defensiva
para condução de um carro blindado e também
para lidar com situações de emergência, como
por exemplo, uma tentativa de roubo ou
sequestro.
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rally jalapão

desafio

Rally
Jalapão
por claudio barreto

O

7º Rally Jalapão / Sertões Series é um dos
principais ralis do Brasil, acontece entre
os dias 15 a 19 de junho e estão previstos
aproximadamente 1.400 quilômetros de percurso
com trechos inéditos. O primeiro encontro dos carros,
motos, quadriciclos e UTVs que faz parte do calendário
do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-country 2021.
Na competição estão inscritos 169 pilotos e
navegadores no comando de 99 veículos, divididos
entre 14 carros, 29 motos e quadriciclos e 56 UTVs.
Equipes oriundas de 17 Estados e do Distrito Federal,
que representam 68 cidades brasileiras. Também conta
com representante da França, o piloto Adrien Rene
Metge entre as motos, atual campeão da prova.
Com espírito aventureiro, desafiador e companheiro, as
irmãs Carol Hanishi Weisheimer e Camila Hanishi vão
desafiar o Rally Jalapão, a bordo de um UTV Can-Am
Maverick X3, com apoio da equipe DanGo Racing.
Correr de kart sempre esteve presente nos programas
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foto divulgação

favoritos durante a infância das irmãs Hanishi com
toda a família. “Desde cedo nossos pais nos levavam
para correr de kart aos finais de semana. Sempre que
viajávamos, o kart esteve na programação para se
divertir. O automobilismo representa essa união da
família”, comenta a navegadora Camila Hanishi.
Participar de ralis é uma forma que as irmãs
encontraram para reviver essas memórias de infância.
“Mesmo afastadas das pistas, a gente sempre esteve
nos bastidores do Autocross (categoria de Velocidade
na Terra), onde meu marido correu durante algum
tempo”, disse Carol, que é casada com o campeão
brasileiro de Autocross, Adroaldo José Weisheimer, que
também vai disputar o Rally Jalapão.
O primeiro contato da dupla com os ralis aconteceu no
ano passado, em uma Adventure Cup, um rali Baja em
Santa Catarina. “Foi uma experiência incrível, essencial
para esse primeiro contato com o esporte. Nossa
equipe montou planilha para treinar a navegação e
a gente se acostumar com a leitura de referências,
comunicação e tudo mais”, analisou Camila. “Além
de toda a diversão, vai ser uma ótima oportunidade
de mostrar o poder das mulheres no automobilismo.
Podemos estar no papel de espectadoras, mas também
podemos ser protagonistas”, completou.

rally jalapão
largando para a temporada no quintal de casa, já que Luís
Eduardo Magalhães fica a 90 km de barreiras e quero acelerar
forte para conseguir um bom resultado”, completou o piloto que
foi o Campeão Brasileiro de Velocidade na Terra (Autocross) em
2019.
Para o navegador Fred Budtikevitz, segurar a ansiedade é um
dos principais pontos na preparação. “Eu estou ansioso. São
mais de seis meses sem rali, fizemos apenas um reconhecimento
com esse carro, agora vamos para um novo desafio com uma
nova equipe e um novo equipamento”, analisa Fred. “Venho
estudando muito as onboards do nosso carro, tentando
entender as reações do carro em determinadas situações. Eu
corri no Jalapão com o Adroaldo no ano passado, mas de UTV.
Neste ano o nosso desafio será maior”.
Essa será a segunda temporada da dupla, já que no ano passado
eles disputaram os Sertões e algumas etapas do campeonato
nacional pelos UTVs. Com o apoio da X Rally Team, equipe
campeã dos Sertões desde 2016, a dupla pretende brigar por
títulos nas próximas temporadas.

A dupla, Adroaldo José Weisheimer (BA) e Fred Budtikevitz, de
Joinville (SC), irão enfrentar o Monstro do Jalapão, depois de
seis meses de preparação física e mental intensa, chegou a hora
de colocar em prática tudo o que foi estudado. A disputa será
a bordo do X Rally Ranger, com suporte da equipe paulistana X
Rally Team.
Essa será a primeira experiência oficial da dupla Weisheimer/
Budtikevitz a bordo de um carro. Mesmo com pouco treino no
carro da X Rally Team, a dupla está animada para o início da
competição. “Venho me preparando muito ao longo do ano,
com treinos físicos intensos para suportar o que as competições
exigem. Infelizmente não pudemos testar muito o carro, fizemos
um treino em dezembro do ano passado e depois disso foi
só simulador”, disse Adroaldo. “Posso considerar que estou

Fotos Sanderson Pereira
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Entre as novidades estão a participação da equipe Monster CanAm, que inscreveu três UTVs da “Família da Poeira”, tripulados
pelas duplas Gabriel Varela/Filipe Bianchini, Reinaldo Varela/
Gunnar Duns e Bruno Varela/Gabriel Morales. Os três pilotos
estreiam com novos navegadores e tentarão repetir a temporada
2020, quando Bruno foi campeão na categoria UTV 1 e Reinaldo
encerrou o ano como campeão na UTV Over Pro UTV.

Doni Castilho/DFotos

Litetouch

A Ferrari da
Odontologia

C

om mais de 20 anos no mercado de
odontologia, a clínica Estética Bucal
possui uma estrutura completa de
profissionais especializados e equipamentos
de última geração, sempre investindo em
inovações tecnológicas para oferecer o melhor
tratamento e conforto para seus pacientes.
A clínica dispõe do Laser Litetouch, a
“Ferrari da odontologia”, para realizar vários
procedimentos odontológicos com precisão,
sem necessitar de anestesia, nem agulhas,
sem dor ou qualquer tipo de incômodo,
podendo ser aplicados em todos os tipos de
tecidos, procedimentos clínicos e cirúrgicos
que envolvam tecidos dentários, ósseos e
gengivais. O Laser possui tecnologia que
permite incorporar o mecanismo dolaserin-Ha nd peace desigh, o LifeTouch (laser de
alta potência Erbium YAG) é um marco para o
tratamento odontológico e está modificando
completamente os procedimentos dentários,
tornando a saúde bucal mais conveniente e
agradável para pacientes e dentistas.
Clique aqui e marque sua consulta!

IMPLANTODONTIA
• Ablação (corte) ósseo preciso e minimamente invasivo.
• Cirurgias de reabertura sem dano aos implantes.
• Tratamento efetivo para Peri-Implantitis.
• Descontaminação do Implante sem dano a superfície.
• Desinfecção sub-ablativa não intervindo no osso sadio.
• Aumenta o contato osso-implante estimulando os fatores de
crescimento ósseo.
PERIODONTIA
• Debridamento efetivo da bolsa & efeito bactericida (desinfecção).
• Ablação precisa e seletiva
• Remoção de cálculo seletiva e precisa.
• Cirurgia minimamente invasiva. Rápida cicatrização óssea e gengival.
• Mínima morbidade e desconforto pós-operatório.
ODONTOPEDIATRIA
• O método preferido pelas crianças: Menor medo; menor ruído; sem
vibrações.
• Tratamentos gentís, precisos e minimamente invasivos.
• Excelente desinfecção da dentina contaminada. Garantia de sucesso
nos procedimentos restauradores.
• Desinfecção eficiente de pontos e fissuras oclusais, inclusive nas
mais profundas.
• Equipamento bem aceito pelas crianças, muito amigável.
ENDODONTIA
• Preparos de abertura minimamente invasiva: Sem aquecimento ou
micro-fraturas.
• Eficiência Bactericida: Remove a smear layer, limpa e desinfecta os
canais.
• Apicectomia: Realizada Minimamente Invasiva e com excelente
acesso.
DENTÍSTICA
• Visibilidade Excepcional: trabalho sem contato.
• Ablação precisa e seletiva de lesões cariosas; evita o desgaste de
tecidos sadios.
• Sem vibração, sem micro-fraturas e sem carbonização.
• Efeito bactericida: descontaminação da dentina remanescente.
• Sem uso de anestesia na maioria dos casos.
ODONTOLOGIA ESTÉTICA
• Recontorno gengival do desenho do sorriso.
• Peeling gengival, remoção da melanina.
• Remoção de Laminados cerâmicos sem tocar no remanescente do
preparo.
• Remoção de restaurações insatisfatórias de resinas e cerâmicas.
PATOLOGIA ORAL
• Cirurgia minimamente invasiva de tumores odontogênicos.
• Biopsia precisa para diagnósticos histológicos seguros.
• Uma ferramenta de eleição para o tratamento eficiente da
osteonecrose em pacientes tratados com bifosfonatos.
• Reduz os sintomas de forma eficiente nas mais diversas doenças
orais
CIRURGIA MAXILOFACIAL
• Corte ósseo realizado de forma precisa e seletiva, mantendo a
integridade dos tecidos.
• Osteotomias atraumáticas.
• Desgaste ósseo sem aquecimento.
• Estimula os fatores de crescimento (Melhor Cicatrização Óssea).

Responsável Técnico: Dr. Guaracy Fonseca Júnior - CRO 4355

Cristiana Harrop
Fonseca, Guaracy
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Daniela Harrop

ESTÉTICA BUCAL
Rua Padre Bernadino Pessoa, 663, Boa Viagem - Recife -PE
(81) 3465-2111

super esportivos

super esportivos
para família
jaguar f-pace svr

O

F-Pace SVR, recordista no traçado de Interlagos,
motor de 5,0 litros V8 Supercharged a gasolina
que entregam 550 cv de potência a 6.250 giros,
com 71.38 m.kgf de torque na faixa de 3.500 e 5.000
rotações.

BMW X6 M Competition

A

performance do BMW X6 M Competition
é assegurada pelo propulsor de 8 cilindros,
bi-turbo, sendo duas turbinas com tecnologia
“twin power” com bancadas de admissão de fluxo
cruzado - sistema patenteado BMW Group, com
deslocamento de 4.4 litros, que geram 625 cv de
potência a 6.000 giros e possui torque de 76.4 m.kgf,
atingidos na faixa entre 1.800 e 5.860 rotações.

A tração Integral da Jaguar com Intelligent Driveline
Dynamics, tecnologia que proporciona maior
engajamento e desempenho ao motorista, com
software preditivo e reativo, que pode distribuir
torque para os eixos dianteiro e traseiro de forma
independente e quase instantaneamente, melhorando
a estabilidade em condições de baixa tração. O
diferencial ativo eletrônico traseiro oferece maior
desempenho e maior confiança quando necessário.

Esse motor trabalha em sincronia com a transmissão
automática de 8 velocidades M Steptronic Eletrônica
com sistema Drivelogic, que garante trocas de marcha
de maneira otimizada e ainda vem com controle
de largada. Junto com a tração integral M Xdrive,
esse conjunto garante ao modelo aceleração de 0
a 100 km/h em 3,8 segundos e velocidade máxima
controlada de 290 km/h, marcas expressivas para um
veículo de quase cinco metros de comprimento.

Com a mais recente tecnologia, que inclui o novo
Dynamic Launch, o F-PACE SVR acelera de 0 a 100 km/h
em apenas 4,0 segundos, atingindo uma velocidade
máxima controlada de 286 km/h.

O valor para levar o brinquedinho, BMW X6 M
Competition, para casa é R$ 1.018.950,00

O Jaguar F-PACE versão 5.0 superesportiva SVR. chega
R$ 725.950,00
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Mercedes-Benz Challenge

FOCO TOTAL
por Make Motorsport
Foto Wanderley Soares

O

Capitão América

Mariliense Cello Nunes já se prepara para a
próxima etapa da Mercedes-Benz Challenge.
Carinhosamente chamado de “Capitão América”, o
piloto do CLA45 AMG #84 está de equipe nova em 2021,
defendendo agora as cores da HRS Racing.

que vinham atrás dele com força total: “Velocidade de
ponta é muito importante em Interlagos, principalmente
na reta dos boxes e na reta oposta, para que a gente
possa colar no piloto da frente para conseguir fazer uma
ultrapassagem”, concluiu Cello.

Cello sofreu com alguns problemas de rendimento nas
duas corridas de abertura da temporada disputadas no dia
6 de junho em Interlagos - SP, porém, mesmo assim, tirou
bom proveito do equipamento e fechou as corridas na
sétima e sexta posição.

De posse dos dados adquiridos na etapa anterior, Cello
e equipe estão debruçados em sua análise para mexer
no que for preciso, a fim de obter resultados ainda mais
satisfatórios, buscando novamente disputar o título da
categoria, como fez na temporada passada. Agora o foco é
para a segunda etapa, prevista para acontecer nos dias 17
e 18 de julho.

O resultado foi um pouco abaixo da meta estipulada, mas
satisfatório devido aos problemas sofridos no decorrer do
final de semana.
“Meu carro não estava bom de [velocidade] final, mas
estava com um desempenho muito bom no miolo, porém
não rendia nas retas, embora tenha feito bons tempos
ficando próximo aos três primeiros”, disse o piloto.
Cello Nunes acrescentou ainda que os problemas
de velocidade final além de impedi-lo de chegar aos
ponteiros, não lhe davam muitas chances contra os
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Todas as provas estão programadas para ocorrer no
autódromo de Interlagos com rodada dupla, seguindo as
recomendações estaduais referentes à pandemia. Caso
não haja cancelamento, o calendário prévio é o seguinte:
PROGRAMAÇÃO

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

DEZ

06

18

29

26

24
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