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P

aixão por velocidade e uma vida dedicada aos
campeonatos de corrida, torna o piloto Daniel Serra
como referência e destaque no automobilismo brasileiro.
Um sonho de criança que se transformou em realidade,
movida pela determinação e talento presentes no DNA da
família Serra. Filho de Chico Serra, ex-piloto da Fórmula 1 e
tricampeão do Stock Car, um dos maiores pilotos da história
do automobilismo. O piloto desde criança acompanhou seu
maior ídolo e pai durante os treinos e nos boxes. Em 2015,
Daniel correu na Stock Car, fazendo dupla com o pai, e agora
Chico vê o herdeiro também como tricampeão da Stock Car,
principal categoria automobilística do Brasil.
A revista Dirija Auto entrevista com exclusividade o piloto
Daniel Serra, que corre pela Stock Car com o título de
tricampeão da categoria, como também piloto oficial da
Ferrari na classe GTE-Pro no Campeonato Mundial Endurance
- WEC.

foto Erik Rehder
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Serra iniciou no Kart com 14 anos, após receber a autorização
de seu pai. Em 2003 ingressou na Fórmula Renault brasileira,
onde conquistou o título de vice-campeão em 2004 junto
com Marcos Gomes, com três vitórias e quatro poles. No ano
seguinte participou na Fórmula Renault europeia, em seguida
retornou para o Brasil. Em 2006, ingressou na Stock Car Light,
conquistando o vice-campeonato, estreando na Stock Car em
2007, que ao longo dos anos construiu uma carreira brilhante
que igualou a marca do pai com as conquistas dos títulos
de 2017, 2018 e 2019, foi terceiro em 2016 e 2020 e quarto
em 2012 e 2013. Também foi vice-campeão do Campeonato
Brasileiro de Marcas e Pilotos de 2011. Participou das corridas
de resistência, conquistando o título de bicampeão na
tradicional 24 Horas de Le Mans. Atualmente, o piloto está
focado em busca do título de Tetracampeão na Stock Car pela
Eurofarma e vencer no WEC.

daniel serra

Foto Duda Bairros

Ao longo dos anos ocorreram várias evoluções no
automobilismo brasileiro no que se refere à tecnologia
para melhoria de performance e segurança. De acordo
com Daniel, “tivemos evoluções importantes tanto na
parte de segurança, como equipamentos e também
em relação ao carro. Um exemplo é que quando
comecei a correr não existia o hans, equipamento
que colocamos embaixo do capacete, que protege o
nosso pescoço e nossa coluna cervical. Hoje utilizamos
o câmbio borboleta, peddle shift, quando comecei
em 2007 na Stock Light, usávamos o câmbio H. Com a
aquisição de dados, existem mais sensores no carro,
mais ferramentas para se preparar e estudar no final de
semana”, comenta o piloto.

photo: Courtesey of IMSA

A pilotagem entre as categorias Stock Car e WEC - World
Endurance Championship são bem diferentes. “Na Stock
Car o piloto corre sozinho no carro, são corridas curtas,
não se desenvolve nada no carro e nenhuma peça nova
é instalada, se trabalha muito no acerto do carro. Já no
mundial são corridas longas, onde é dividido o carro
com outro piloto, que é bastante diferente de apenas
dividir o box com um piloto. No Endurance sempre
acaba tendo o compromisso de achar algo que funcione
bem para os dois pilotos, já que os dois têm que guiar o
carro, os testes são livres. Podemos desenvolver pneus,
trabalhar várias coisas nos carros, o que se torna muito
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Daniel com o pai Chico Serra, fazendo
dupla em 2015 na Stock Car

imagem da internet

daniel serra

Foto Duda Bairros

legal porque aprendo bastante coisa sobre o veículo. Acho que
conseguir participar dos dois campeonatos se consegue agregar
bastante um no outro, participar dos dois campeonatos sem
conflito de data neste ano foi bastante positivo. O convite para
participar da WEC, ocorreu porque eu já fazia algumas corridas
com a Ferrari e em 2019 assinei contrato para virar piloto oficial
de fábrica e aí naturalmente eles me colocaram no programa do
mundial”, relata Daniel.

Ferrari. Quando estou em casa consigo levar meus filhos na
escola, acompanhar eles em todas as atividades que fazem
durante a semana, consigo aproveitar muito bem. O segredo é
saber aproveitar quando estou com a família, me desligo das
corridas. E quando viajo para competir nos campeonatos, foco
100% nas corridas, no Daniel piloto. Busco balancear esses
momentos.

No início da carreira o piloto sonhava com a Fórmula 1, porém
durante sua trajetória verificou que tinha chance de viver da
profissão de piloto mudando para categoria turismo. Em 2006
tomou a decisão e começou a correr na Stock Light e em 2007
entrou na categoria principal. “Acho que foi uma excelente
decisão, hoje olhando para trás vejo que fiz a coisa certa e fico
muito feliz em ter decidido logo cedo e redirecionado a minha
carreira para os carros de turismo. O conselho que posso dar
aos iniciantes, se dediquem bastante como qualquer outra
profissão, correr atrás do que você realmente quer, pois muitas
vezes temos que abrir mão de algumas coisas quando somos
mais jovens, aproveitar as oportunidades e trabalhar duro que
as coisas irão acontecer”, finaliza Serra.

Como é sua preparação física e mental antes das competições?
Sinto muito prazer em praticar a corrida, utilizo a corrida como
uma forma de preparação física, faço também academia para
fortalecer e ajudar a correr. Já faço um acompanhamento mensal
desde 2016 com a Drª Alessandra Dutra que me acompanha
e cuida da minha cabeça, um ponto bastante positivo, aonde
venho aprendendo bastante sobre mim ao longo desses anos.

Como você concilia sua agenda para as competições e família?
Principalmente nesse ano a agenda está bem corrida,
competindo aqui no Brasil e fora do país, testes e eventos da
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Quais são seus projetos pessoais e profissionais para curto
prazo?
Um dos meus projetos é conseguir conquistar os títulos onde
estou correndo, estou nos dois lugares onde sempre quis chegar,
na Stock Car pela Eurofarma e correr pela Ferrari oficialmente
participando de campeonato mundial. Estamos na briga pelo
campeonato da Stock Car. E continuar no próximo nas duas
categorias, esses são meus projetos a curto prazo.

Stock Car light

Dudu Trindade estreia
na Stock light
por claudio barreto
fotos Rodrigo Guimarães

O

piloto pernambucano, Dudu Trindade, fez sua estreia no
último domingo (25) na Stock Light a convite da equipe
KTF Sports. Conquistou o troféu Rookie com melhor
resultado, chegando na oitava colocação no geral, sendo seu
primeiro título na categoria de acesso a Stock Car. A corrida foi
exibida ao vivo no canal BAND SPORT, como também no canal
Youtube da Stock Car.
“Foi um final de semana sensacional com essa oportunidade
que surgiu. Quero agradecer a todos os envolvidos e aos
patrocinadores. E sem dúvida, foi uma corrida boa, aprendi
bastante sobre o carro, um modelo totalmente diferente do que
estou acostumado. Ainda irei fazer mais uma etapa este ano, e
acredito que daqui pra lá será só evolução e se Deus quiser o
resultado será cada vez melhor”, comenta o Dudu.
Para o experiente piloto Sérgio Ramalho, que atua como coach
do piloto, comenta: “Foi uma ótima experiência para ele. Nesse
início de carreira, cada quilometragem a mais realizada em um
carro de corrida é muito valioso. Fomos lá e cumprimos nosso
objetivo de terminar as provas e ainda vencer na rookie”.
“Dudu conheceu o Kart aos 9 anos e logo se apaixonou. Foi
amor à primeira volta, desde então se dedica com muito
5
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Sérgio Ramalho orientando Dudu

Dudu recebendo apoio do pai, Eduardo Trindade

afinco e disciplina. Treina nas pistas e em simulador, tem
um coach muito bom por sinal, que é o Sérgio Ramalho, a
quem sou muito grato. Além de uma nutricionista e personal
trainer. Ele abre mão de uma vida social para se dedicar ao
automobilismo. É muito focado e a cada dia que passa ele
aprende com a experiência. Para um piloto, quanto mais
experiência, melhor. Ele está no caminho certo. Mas o foco
esse ano é o campeonato OVERALL da SPRINT RACE, que
tem sido uma excelente escola para Dudu. É uma categoria
muito forte, com grandes pilotos no gride, com carros bem
equilibrados”, finaliza Eduardo Trindade, pai de Dudu.
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novo audi a3

fotos ilustrativas

A nova geração
do audi a3
por maria do carmo veras*

A

nova geração do Audi A3 nas versões Sedan e
Sportback apresentam proporções dinâmicas e um
design esportivo. A ampla grade frontal Singleframe
e as grandes entradas de ar na parte frontal acentuam seu
caráter dinâmico. A linha de ombro da carroceria se estende
suavemente dos faróis às luzes traseiras e a área logo abaixo
dessa linha nas laterais é curvada para dentro – este é um
novo elemento do design que dá maior ênfase aos arcos das
rodas. Seu desenho moderno já rendeu prêmios de design na
Europa em 2020.
Os faróis e as lanternas são Full LED e inclusive contam
com indicador dinâmico de setas na traseira de série.
Os revolucionários faróis Full LED Matrix, opcionais nas
duas versões, agregam beleza e exclusividade ao A3 com
assinaturas personalizadas ao entrar e sair do veículo. O
conjunto é composto por 15 segmentos de LED que podem
ser acionados individualmente, e além de mais eficiente
e dinâmico, contribui para o aumento de segurança ao
direcionar o facho de luz sem ofuscar demais veículos nas
vias.
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Com 4,34 metros de comprimento e 1,82 metros de largura, o
A3 Sportback cresceu pouco mais de três centímetros nestas
duas dimensões em comparação com seu antecessor. A
altura de 1,43 metros e a distância entre eixos de 2,64 metros
permaneceram inalteradas. Dependendo da inclinação do
banco traseiro, o compartimento de bagagem comporta
entre 380 e 1.200 litros – o piso ainda pode ser regulado em
diferentes alturas.
A versão Sedan cresceu em todas as dimensões comparadas
com a geração anterior: os 4,50 metros significam que ele
é 4 centímetros mais comprido – a distância entre eixos
permanece inalterada. A largura aumentou 2 centímetros,
para 1,82 metros, e a altura subiu 1 centímetro, para 1,43
metros. Isso resultou em um aumento de bons 2 centímetros
na altura da cabeça na parte frontal, além de mais espaço
para os cotovelos. Com 425 litros, a capacidade de bagagem é
a mesma do modelo anterior.
No interior o design esportivo e sofisticado traz alguns
elementos inspirados no Lamborghini Urus, como as saídas de
ar do painel e a nova alavanca de seleção de marcha, muito
mais elegante, minimalista e tecnológica – seu acionamento
agora é eletrônico e utiliza o conceito shift-by-wire, sem o
botão de trava mecânica que antes precisava ser acionado
para realizar a troca.
O cockpit dos novos A3 tem foco total no motorista. Ele usa
elementos familiares dos modelos de classes mais altas da
marca e está equipado de série com um display sensível ao
toque de 10,1 polegadas – integrado no centro do painel
de instrumentos, ele reconhece letras inseridas à mão,
fornece feedback acústico. O Audi virtual cockpit de 12,3”
complementa as informações para o motorista e permite
três visualizações diferentes, incluindo gráficos com visual
esportivo.
*fonte: assessoria de imprensa
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lexus ux250h

foto Dirija Auto

crossover híbrido,
Lexus ux 250h

proporcionando uma condução arrojada com alta velocidade
de resposta e uma sensação de aceleração suave e natural. A
montadora oferece 5 anos de garantia no veículo e 8 anos para o
sistema híbrido.
O UX possui um Assistente de Curvas Ativo (ACA), uma função
integrada ao Controle de Estabilidade Veicular (VSC), que ajuda
traçar a linha desejada pelo condutor em uma curva acionando
o freio nas rodas, reduzindo a probabilidade de perda da
direção. Realizando curvas com maior estabilidade e precisão.

por maria do carmo veras

O

primeiro crossover compacto de luxo da Lexus, o UX
250h, é um modelo premium da família Toyota, que
possui um design inovador, recursos de segurança,
acessórios de luxo e um sistema híbrido ultra eficiente.
Projetado para proporcionar uma condução rápida e envolvente
tornando-se um representante único nesse segmento.
O Crossover é o modelo mais vendido da Lexus no Brasil, possui
uma estrutura leve, que utiliza alumínio nas portas, nos paralamas dianteiros, porém, super-rígida, com baixo centro de
gravidade e um ajuste refinado da suspensão, proporcionando
ao UX uma agilidade e conforto ao dirigir.
O Lexus UX 250h vem equipado com o sistema Lexus Hybrid
Drive na sua quarta geração, com 181 CV de potência
combinada e alia a alta eficiência energética ao desempenho,

Design e aerodinâmica - As lanternas traseiras de forte
personalidade projetam uma aparência noturna distinta
formada por uma sequência de 120 LEDs afunilados em direção
ao centro, com apenas 3 mm de espessura em seu ponto mais
estreito no centro.
O design do painel de instrumentos do UX combina com
características exclusivas da Lexus e a tecnologia intuitiva. O
computador de bordo com visor LCD em TFT de 7’’, disponível
nas versões Dynamic e Luxury.
“Nesse mês de outubro a Lexus está com a promoção no modelo
UX 250h Dynamic, com taxa zero ou até 20 mil de baônus na
troca de um outro Lexus ou Toyota” comenta, Paula Vileicar,
Gerente Comercial da Lexus Recife.

TABELA DE MANUTENÇÃO
MODELO

1ª revisão

2ª revisão

3ª revisão

4ª revisão

5ª revisão

6ª revisão

10.000km
ou 12 meses

20.000km
ou 24 meses

30.000km
ou 36 meses

40.000km
ou 48 meses

50.000km
ou 60 meses

60.000km
ou 72 meses

CT200h

R$ 425,39

R$ 780,00

R$ 711,00

R$ 1.410,00

R$ 698,00

R$ 2.325,00

UX250h

R$ 562,81

R$ 1.137,00

R$ 729,00

R$ 1.923,00

R$ 732,00

R$ 1.863,00

NX300h

R$ 429,16

R$ 1.080,00

R$ 600,00

R$ 2.019,00

R$ 600,00

R$ 2.310,00

NX300 e NX200t

R$ 663,57

R$ 984,00

R$ 840,00

R$ 2.100,00

R$ 840,00

R$ 3.450,00

ES300h

R$ 550,71

R$ 1.014,00

R$ 714,00

R$ 1.464,00

R$ 714,00

R$ 1.818,00

RX350 - Apartir
Jan’16

R$ 512,45

R$ 1.038,00

R$ 870,00

R$ 1.839,00

R$ 870,00

R$ 2.670,00

RX450h

R$ 493,06

R$ 1.440,00

R$ 720,00

R$ 1.740,00

R$ 729,00

R$ 1.659,00

Os preços relativos à tabela de manutenção dos veículos
têm validade de 1º de outubro de 2021 a 31 de dezembro
de 2021 e são aplicáveis em todo o território nacional aos
veículos: CT 200h, UX 250h, NX 300h, NX 300, NX 200t,
ES 300h, RX 350 e RX450h. Os preços incluem as peças e
lubrificantes genuínos Lexus e mão de obra da sua rede
de concessionárias. Para os modelos fabricados a partir
de 2020, filtro do ar condicionado já incluso na 2ª, 4ª e 6ª
revisão. Para mais detalhes dos serviços prestados, consulte
o livrete de garantia ou o manual do proprietário. A primeira
revisão tem valor fechado sem o valor da mão de obra,
que será gratuita se realizada conforme quilometragem ou
intervalo de tempo especificados no livrete de garantia.

10 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

toyota toyolex

foto Dirija Auto

Corolla Cross,
força e elegância
por claudio barreto

N

o primeiro trimestre deste ano, a Toyota do
Brasil apresentou seu novo SUV, o Corolla Cross
conceito urbano, inaugurando uma nova etapa
na história da marca japonesa no País. O modelo é
fabricado em Sorocaba, sobre a plataforma GA-C, no
interior do carro, está com o mesmo padrão do sedã,
com apenas pequenas diferenças. Todo acabamento no
SUV é disposto horizontalmente até se conectar com as
portas, dando uma sensação maior de amplitude.
O Corolla Cross tem quatro versões diferentes e duas
motorizações: 2.0L Dynamic Force flex com transmissão
Direct Shift de 10 marchas e injeção direta, e o sistema
híbrido que combina três motores, dois elétricos e uma
combustão flexfuel, motor 2.0L Dynamic Force chega
nas versões XR e XRE. O sistema híbrido está disponível
nas versões XRV Hybrid e XRX Hybrid.
Todas as versões possuem rodas de liga leve, sendo que
na XR é de 17” com acabamento na cor prata e pneus
215/60 R17, enquanto as versões XRE e XRV Hybrid
são de 18” com acabamento na cor cinza escuro e
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diamantada. Já o topo de linha, o XRX Hybrid, vem com
acabamento na cor preta e diamantada. Nas três versões
os pneus são 225/50, aro R18 e conta com uma extensa
lista de itens de conforto, conveniência, tecnologia e
segurança o que torna um dos modelos mais completos
da sua categoria.
O Dirija Auto, pegou a estrada para testar a versão XRV
Hybrid. O primeiro comentário de um dos passageiros,
que tem 1,82 de altura, que viajou no banco traseiro,
foi de elogiar o amplo espaço interno dos bancos e o
conforto, principalmente em relação à altura do teto.
A dirigibilidade é super confortável, o sistema híbrido
oferece silêncio a bordo que faz toda diferença e o
ajuste de altura do banco do motorista, podendo ficar
12 cm mais alto do que o Corolla sedã. Em trechos
mais acidentados a suspensão dianteira independente,
McPherson com molas helicoidais e barra estabilizadora,
mais a suspensão traseira com eixo tipo torção, garantiu
o conforto dos quatro ocupantes.
Em relação à economia de combustível, o carro possui
um sistema de freios regenerativos que acumula a
energia cinética gerada pelas frenagens e a transforma
em energia elétrica, alimentando a bateria híbrida
garantindo uma maior autonomia ao modelo no modo
elétrico, também contribuindo para uma grande
economia de combustível no centro urbano com 18 km/l
e na estrada com 13,5 km/l.
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bremen veículos

Nivus, o melhor custo
de reparabilidade
por maria do carmo veras

O

premiado Volkswagen Nivus, com mais de 25 mil
unidades emplacadas em 2021, é o utilitário esportivo
compacto com melhor custo de reparabilidade do Brasil,
de acordo com estudo realizado pelo Centro de Experimentação
e Segurança Viária (CESVI), que leva em consideração os valores
e a facilidade dos reparos.
Desenvolvido 100% na América Latina com foco no consumidor
local, o Nivus obteve nota 16 no Ranking CAR Group, ficando à
frente de Jeep Renegade, Chery Tiggo 2, Ford Ecosport, Renault
Duster e Peugeot 2008. Importante destacar que este ranking é

Márcio Serafim, gerente da Bremen Veículos Olinda, PE,
demonstrando as diferenças entre as versões: Nivus Highline 200 TSI
e Nivus Comfortline 200 TSI
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utilizado pelas seguradoras como base para calcular, a partir de
comparações com demais veículos semelhantes, os valores de
prêmio e franquia.
“A Volkswagen trabalha constantemente em busca dos mais
baixos custos de reparo para seus modelos, pois entende que
se trata de um importante benefício para os clientes e um
fator que hoje influencia diretamente na decisão de compra
por um veículo”, explica Daniel Morroni, Diretor de Pós-Venda
da Volkswagen do Brasil. “No caso específico do Nivus, este
resultado exalta ainda mais o seu excelente custo-benefício,
característica destacada pela imprensa especializada, e evidencia
o trabalho de alta qualidade realizado pela nossa engenharia
para que seja um veículo extremamente robusto”, completa o
executivo.
Os números impressionam. Segundo o estudo do Cesvi Brasil,
o custo total da reparação traseira do Nivus ficou 86% menor
que a média da categoria, enquanto o valor do reparo da área
frontal foi 53% inferior à média dos SUVs. A cesta básica de
peças, formada por aquelas que mais são afetadas em batidas
de trânsito, teve um custo 28% menor que a média de seus
concorrentes.

“Para a versão do Nivus ConfortLine estamos com uma excelente
condição de venda para o consumidor e com pronta entrega do
veículo. Outro detalhe é que além do melhor custo de reparabilidade
do Brasil, o modelo tem as três primeiras revisões gratuitas”,
comenta Juliano Albuquerque, Gerente da Bremen Veículos de Boa
Viagem, Recife.
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jbs motors

Saulo Galvão, empresário da JBS Motors.

mês das crianças

Exposição de
carros antigos
por claudio barreto

E

m comemoração ao mês das crianças a JBS Motors
junto com a Oficina Paraíba e a Paraíba Collection,
realizou uma “Exposição de Carros Antigos que
fizeram sucesso nos anos 80 e 90”, o evento ocorreu nas
concessionárias da Caxangá e Pina, Recife-PE.
A exposição contou com os modelos da Volkswagen:
Gol GTI, Gol GTS, Passat Pointer e Voyage Sport, que
teve como objetivo proporcionar ao público apaixonado
por carros recordar os modelos clássicos que fizeram
sucesso durante a infância e adolescência dos clientes.
Os esportivos mais desejados daquela época foram os
modelos Escort XR3, Kadete GSI, Gol GTI e Gol GTS.
“Lembro que ainda era pequeno quando meu pai
comprou para uso pessoal um Volkswagen Gol GTI.
Nessa época a JBS estava começando e revendia os
modelos esportivos na concessionária da Caxangá”,
comenta o empresário Saulo Galvão.
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fotos divulgação
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neo blindados

os mais
blindados
em 2021
Arthur Pereira, diretor Neo Blindados
por maria do carmo veras

O

Brasil é líder no mundo em números de carros
blindados per capita. Durante a pandemia os
números revelam que a busca por esse tipo
de segurança segue em alta mesmo com a queda de
produção de veículos novos decorrente da paralisação
de algumas montadoras. Porém o segmento de carros
seminovos aqueceu consideravelmente, gerando
aumento na procura dos serviços de blindagem.
Os modelos de veículos mais blindados na Neo Blindados
em 2021, foram: SW4, Hilux, Amarok V6 e Jeep Compass,
relata o empresário Arthur Pereira.
Já os cinco primeiros do ranking no Brasil foram os
modelos: Jeep Compass, Tiguan, Toyota Corolla, Volvo
XC-60 e T-Cross. Os veículos com carroceria do tipo
Sedan ou Pick-up são classificados como os melhores
para realização dos serviços de blindagem, devido à
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manta de aramida ser aplicada no volume interno onde
ficam os ocupantes, porém no compartimento de carga
geralmente não recebe qualquer tipo de blindagem, por
isso o peso agregado fica menor do que o volume da
carroceria do carro.
Já nos modelos de carros com tampa traseira como
hatchs, SUVs e station wagons, requer mais atenção
durante a aplicação, por ter um elevado grau de
adaptações necessárias para os dispositivos elétricos
responsáveis pela abertura e fechamento da tampa do
porta-malas.
Outros fatores também podem influenciar na seleção
dos “melhores” carros para blindar, tais como: o grau de
dificuldade na aplicação da blindagem e até mesmo a
frequência de manutenção do veículo.
Na hora de blindar seu veículo, faça uma análise
detalhada e busque uma blindadora no know-how no
mercado!

audi center recife

19 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

serviço

saiba como reduzir
os ruídos internos
no seu carro
por claudio barreto

O

s componentes plásticos nos últimos anos
são utilizados cada vez mais pela indústria
automotiva, sendo um dos grandes fatores
que contribuem para ruídos desagradáveis no veículo,
seja novo, usado, nacional ou importado. Como
também os ruídos podem ter origens diversas, já que
o automóvel é fabricado com milhares de peças e a
probabilidade de que uma entre em atrito com a
outra, é grande.
É mais comum encontrar isolamento
térmico e acústico em modelos premium,
e em alguns casos deixando como item
opcional para carros populares. De
olho nesse mercado de serviço para
tratamento acústico e isolamento
térmico, algumas oficinas se
especializaram nesse ramo, com
objetivo de proporcionar mais conforto
aos passageiros. Recomenda-se que o
serviço seja executado por profissionais
com conhecimento em acústica,
montagem de veículos com ferramentas e
instrumentos apropriados, por se tratar de
um trabalho minucioso de reparação que
requer perfeição para fazer toda diferença
após a aplicação.
Quando a cabine do carro é completamente isolada,
a transferência de ondas sonoras são reduzidas, o
desempenho e a qualidade do sistema de áudio se
aprimora, podendo reduzir o volume do alto-falante
em até 50%, porque o ruído externo é reduzido para
cabine de passageiros. Além do ar condicionado
ter melhor desempenho, permitindo ser usado em
níveis mais baixos após a instalação do isolamento,
mantendo melhor a temperatura escolhida, sendo
um fator importante para redução no consumo de
combustível.
20 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

A RETROTEC é uma empresa especializada em iluminação
automotiva, que implementou em seu portfólio os serviços
de “Tratamento Acústico e Aplicação de Isolamento Térmico”.
A empresa trabalha com produtos de qualidade, aplicando
nos forros das portas, teto, porta-mala, tampa do capô
do motor, promovendo consideravelmente uma melhoria
na acústica interna da cabine do carro. Esses serviços são
mais procurados pelos consumidores que possuem carros
populares, pick-up e veículos off-road.

PROGRAMA RED RIDER

Marcelo Leite, Embaixador da Honda no Brasil

palestra com embaixador
da honda no brasil

fotos divulgação

•EXPEDIÇÃO REDRIDER AMAZÔNIA, PANTANAL & CHAPADA
por claudio barreto

O

Mototurismo é uma atividade realizada por pessoas
com espírito de aventura, que buscam liberdade com
descobertas emocionantes, que se adaptam a situações
adversas. As viagens quando são realizadas em terrenos
desafiantes, como areia, pedras e estradas no meio do nada traz
mais emoção aos aventureiros. Antes tinha poucos adeptos e
hoje a atividade vem sendo praticada por muitos motociclistas.
Com o crescimento do conceito Mototurismo, a Honda criou
o programa RedRider, que tem como objetivo proporcionar
experiências de maneira segura aos participantes, orientando os
iniciantes à prática como também aqueles com mais experiência.
O programa inclui: eventos, viagens, passeios, cursos e diversas
ações, além de um treinamento em São Paulo, com o piloto Jean
Azevedo, Hepta-campeão do Rally dos Sertões, Deca-campeão
do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, com 18
participações no Rally Dakar.
A concessionária Honda Dream do Grupo Pernambuco
Motos, organizou uma palestra com o embaixador da Honda
no Brasil, Marcelo Leite, motociclista experiente que já passou
por 82 países pelos cinco continentes e também autor do livro
best-seller “ESTRADA PARA OS SONHOS” (Editora Gente). O
palestrante abordou sobre os destinos do programa REDRIDER,
como também apresentou aos convidados a nova Honda Africa
Twin 2021.
Conheça alguns destinos do programa REDRIDER.
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Uma viagem pelos estados do Acre, desde Rio Branco até o
Mato Grosso, encerrando em sua capital Cuiabá-MT, cruzando
o estado de Rondônia, com belas paisagens naturais e
culturais dos biomas amazônico, do pantanal e do cerrado da
Chapada dos Guimarães. Proporcionando uma experiência
aos participante de pilotar em vários tipos de estradas no on e
off-road, curtindo o verde intenso, vivenciando um lindo voo
de balão, se banhando em belas cachoeiras, visita ao fantástico
forte Príncipe da Beira e aproveitando a biodiversidade da fauna
pantaneira.
•EXPEDIÇÃO REDRIDER NAMÍBIA E ÁFRICA DO SUL
Explorar lugares cinematográficos, natureza intensa, desertos,
vilas históricas, encontros inesperados, parques nacionais
e safáris. Com hospedagem em lodge de safari para poder
observar a natureza da região de Karoo e seus animais
selvagens. Seguindo pelas montanhas de Cederberg com suas
formações rochosas únicas, com pistas desafiadoras. Além de
cruzar a fronteira da Namíbia, um dos países mais espetaculares
do mundo. Uma aventura com a dureza do deserto, suas belezas,
cores e com as deliciosas pistas escondidas.
•EXPEDIÇÃO REDRIDER TIBET + EVEREST + NEPAL
O Tibet é uma região autônoma da China com cerca de 4600
metros acima do nível do mar, sendo lembrado por sua história
religiosa e sua cultura milenar. O Budismo Tibetano é venerado
pelos quatro cantos do mundo. Mas também é no Tibet que se
chega ao Monte Everest, a montanha mais alta do mundo com
seus incríveis 8.848 metros. As montanhas nevadas são de uma
beleza inacreditável.
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nova geração Range Rover

5ª geração do Range Rover,
Modernidade e Inspiração
por claudio barreto

A

Land Rover em uma live global apresentou a quinta
geração do SUV Range Rover, modelo emblemático da
marca, misturando estética fluída, sofisticação tecnológica
e novos padrões de conectividade. Referência há 50 anos
no mundo, o novo SUV de luxo esbanja modernidade, com
atributos de estilo minimalista aliados a uma performance
invejável e novas motorizações que conferem ao modelo uma
capacidade imparável.
O primeiro SUV de luxo a apresentar suspensão a ar eletrônica,
em 1992, e o modelo continua essa abordagem pioneira
combinando o sistema Dynamic Response Pro e a suspensão
preventiva, que utilizam os dados de navegação eHorizon para
ler a estrada à frente e preparar a suspensão para fornecer
respostas perfeitas.
O sistema Active Noise Cancell de terceira geração monitora
vibrações nas rodas, ruído dos pneus e sons do motor
transmitidos para a cabine e gera um sinal de cancelamento, que
é reproduzido através dos 35 alto-falantes do sistema.
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Pela primeira vez em um Land Rover, a tela touchscreen central
fornecerá feedback háptico quando os clientes a tocarem e
fizerem a seleção de algum comando. Com isso, os usuários
podem sentir uma confirmação tátil sem a necessidade de olhar
para a tela.
Os passageiros traseiros podem desfrutar de um novo sistema
RSE (Rear Seat Entertainment, entretenimento do banco
traseiro), que fornece telas sensíveis ao toque HD ajustáveis de
11,4 polegadas montadas na parte de trás dos bancos dianteiros.
Eles podem ser operados de forma independente e suportam a
conexão da maioria dos dispositivos com uma porta HDMI.
A nova geração estará disponível com duas novas opções
de motorização completamente novas, que garantem uma
performance nunca vista em um SUV. No Brasil o veículo contará
com o potente powertrain P530 Twin Turbo V8 a gasolina e a
opção D350 Ingenium seis cilindros em linha a diesel.
“O Novo Range Rover é uma excelente manifestação de nossa
visão de criar os veículos de luxo mais desejáveis do mundo,
para os clientes mais exigentes. Ele escreve o próximo capítulo
da história única de inovação pioneira que tem sido uma marca
do Range Rover por mais de 50 anos.”, afirma Thierry Bolloré,
CEO da Jaguar Land Rover.
O novo SUV de luxo chegará ao Brasil em 2022 inicialmente com
a versão especial First Edition, baseada na edição Autobiography
e com uma especificação única, com pintura SV Bespoke e
acabamento Sunset Gold Satin além de outras opções de cores
externas.

carros raros

Desfile de carros
raros no Velocittà
por claudio barreto

F

elipe Massa e Julio Campos, pilotos da equipe Lubrax |
Podium Stock Car Team, patrocinada pela Vibra, tiveram
uma experiência bastante diferente antes das duas
corridas da etapa do Velocittà. Eles se divertiram guiando
carros antigos pelo traçado de Mogi Guaçu.
Vinte e cinco integrantes de um clube de colecionadores
botaram na pista do Velocittà modelos antigos raros e
esportivos, como Porsche, Ferrari, Lamborghini, Mercedes,
BMW, Alfa Romeo entre outros. O presidente da Vibra, Wilson
Ferreira Junior, é um dos integrantes do clube e levou dois
Puma para o evento.
“Eu e meus amigos, todos clientes da gasolina Podium, tivemos
hoje uma das melhores experiências possíveis, a primeira
grande ativação com a marca Vibra. Todo mundo muito feliz
de andar nesta pista maravilhosa, porque o brasileiro adora
automobilismo. E todos puderam estar um pouco com os
nossos pilotos Felipe Massa e com o Julio Campos”, disse
Wilson Ferreira Júnior, que deu a bandeirada da segunda
corrida no Velocittà e participou da cerimônia de pódio.
Julio, por sinal, guiou um Puma GTB 80 de Wilson. “Foi uma
grande responsabilidade”, brincou o piloto, que aprovou a
ação. “É um prazer para mim, que sou apaixonado por carros,
ver tantos modelos nacionais e importados incríveis reunidos
aqui no autódromo”, afirmou.
À frente do pelotão, Felipe Massa guiou um Opala da Old Stock
e curtiu a experiência. “Foi muito legal acelerar o Opalão, mas
é completamente diferente dos carros atuais. É interessante
observar como a tecnologia muda com o tempo. O freio, por
exemplo, é bem mais duro, se comparado com os carros da
Stock de hoje. É até difícil parar o carro”, contou.

fonte: Assessoria
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Felipe Massa e Julio Campos

elétrico semi novo

oportunidade de
comprar um veículo
totalmente elétrico

Fotos do Bolt EV da Chevrolet, modelo semi novo
disponível para venda na AutoParvi Veículos

por claudio barreto

O

primeiro crossover da Chevrolet totalmente
elétrico, o Bolt EV, proporciona emoção durante
a pilotagem do veículo, devido ao alto torque
em qualquer faixa de rotação que são características
dos motores elétricos. O modelo vem equipado por
um conjunto propulsor que entrega 203 cv de potência
e com retomadas poderosas, elevando a segurança em
ultrapassagens, em apenas 7 segundos, fazendo com que o
bólido atinja a velocidade de 100 km/h.
Outro ponto que vale a pena destacar é a opção de colocar
no modo de condução que praticamente o motorista não
precisa utilizar o pedal do freio, chamada de modo One
Pedal (um pedal). Assim, basta aliviar a pressão do pedal
do acelerador para que o veículo reduza instantaneamente
a velocidade e inicie a frenagem de forma otimizada, com
objetivo de aproveitar a energia dissipada do sistema para
incrementar a autonomia. De acordo com o ciclo norteamericano EPA, o Bolt EV percorre, em média, 416 km a
cada recarga completa da bateria – a distância pode variar
conforme a forma de condução e a maior utilização do
sistema regenerativo que aproveita a energia dissipada em
frenagens e desacelerações para ampliar sua autonomia e
garantir tranquilidade ao usuário em viagens mais longas.

25 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

As baterias ficam localizadas sob o assoalho plano e o
motor elétrico é bastante compacto, favorecendo o espaço
interno que tem capacidade de 478 litros e com os bancos
traseiros rebatidos passa para 1.603 litros. Com 4.165 mm
de comprimento por 1.765 mm de largura e 1.610 mm de
altura. O entre-eixos é de 2.600 mm, enquanto o peso de
1,6 toneladas é distribuído de forma quase simétrica entre
os eixos. Soma-se isso ao baixo centro de gravidade, o que
contribui para uma excelente dirigibilidade e estabilidade
do veículo.
A energia elétrica, além de ser a mais limpa gera uma
economia para o motorista do Bolt EV. O custo estimado
por quilômetro rodado do elétrico da Chevrolet é até
quatro vezes inferior ao de um modelo flex do mesmo
porte.
O plano de revisão segue o padrão global da marca para
carros elétricos, que tem uma manutenção bem mais
simplificada e espaçada do que os modelos a combustão
tradicionais, que necessitam de troca de óleo, velas,
correia e diversos filtros, por exemplo.
Até os 240.000 km os principais serviços de revisão do
Bolt EV, se concentram em trocas de itens de desgaste
decorrentes do uso do veículo, como: o filtro do arcondicionado e as pastilhas de freios.
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