Testamos o Prius
Confira as nossas impressões
ao dirigir o híbrido da Toyota

Página 6

ribeirão preto | maio de 2017 | edição 43 | ano III
Página 8

BMW SÉRIE 5
Sedã ícone da marca é lançado no Brasil nas versões 530i M Sport e 540i M Sport

Quem pode comprar
um 0km com descontos
e isenções ?
Motor+ apresenta um resumo das vantagens que
clientes especiais podem obter nas concessionárias.
Portadores de necessidades especiais (PCD) podem
comprar um 0km com valores quase 40% abaixo da tabela
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Alta Roda

Nove mentiras
e uma verdade

H

oje é um dia especial para
essa coluna, a de número
940, que completa 18 anos
de publicação contínua nas 52 semanas do ano. Em primeiro lugar
um agradecimento aos leitores e
aos mais de 80 parceiros que reproduzem Alta Roda. As abordagens
nesse espaço costumam ser bem
focadas nos assuntos e o estilo, formal. Nessa edição segue invertido
um meme das redes sociais. Divirta-se um pouco com nove mentiras
e uma verdade, fruto de lendas urbanas e termos incorretos.
1) Transmissão mecânica – Usado incorretamente no Brasil para
designar câmbio ou caixa de mudanças. Transmissão é todo o mecanismo que leva potência do motor às rodas – embreagem, câmbio,
cardã, diferencial, semiárvores. Essa
designação vem da língua inglesa.
Algum “gênio” deve ter achado que
M/G (manual gearbox ou caixa de
câmbio manual) poderia ser confundido com a marca inglesa MG. E
aí “criou” as siglas M/T e A/T reproduzidas aqui sem pudor. Todo câmbio
é mecânico, manual ou automático.
2) Eletrônica embarcada – Toda
eletrônica é de bordo já que não
pode ser desembarcada como passageiro de avião. Se todos falam
computador de bordo ou telefone
de bordo por que só eletrônica ou
tecnologia é “embarcada”?
3) Piloto automático – Má tradução do controle de velocidade
de cruzeiro. “Piloto” automático só
quando chegar direção totalmente autônoma.
4) Abastecer motor flex com
gasolina a cada 10.000 km – Além

de recomendação que poucos vão
lembrar, não tem respaldo técnico.
Teste de longa duração da revista
4 Rodas deste mês indicou o Audi
A3 sedã turboflex, abastecido apenas com etanol, como o motor mais
“limpo” de todos os tempos após ser
desmontado.
5) Trocar amortecedor (40.000
km) e catalisador (80.000 km) – No
primeiro caso basta simples inspeção. Troca de amortecedor depende
das condições de uso. Mesmo caso
do catalisador, sendo 80.000 km
ou cinco anos a garantia. Esta peça
pode durar menos ou até o que durar o motor (250.000 km ou mais).
6) Só existe um tipo de álcool
– Negativo. Além do etanol, como
deve ser adequadamente chamado, há metanol, propanol e butanol. Em todos os outros países,
inclusive no Brasil, etanol é a denominação oficial.
7) Motor de 1.000 cilindradas –
Cilindrada é grandeza e não unidade de volume. Então, 1.000 cm³
de cilindrada. Não existe dizer
que um prédio tem 10 alturas ou

um tanque de combustível comporta 40 volumes.
8) Pedaleiras e brake light – Só
motocicletas possuem pedaleiras,
a do piloto e a do garupa. Em automóveis há apenas uma pedaleira
(conjunto de pedais). Brake light,
em inglês, significa luz de freio, simplesmente. Falsa referência à luz auxiliar de freio.
9) Países europeus marcaram
data para exigir apenas carros elétricos nas ruas – Bobagem. Há apenas
desejos ou metas informais. Não é
possível saber quando isso ocorrerá.
Incentivos poderão ser oferecidos
aos elétricos ou taxar mais os motores a combustão. Mas transição será
definida por quem compra o veículo, não um burocrata qualquer.
10) Se decidir trocar apenas dois
pneus, os novos devem sempre ir
nas rodas traseiras – Isso é pura verdade. Dois pneus novos não devem
ser montados nas rodas dianteiras
e sim nas traseiras, para evitar uma
derrapagem muito mais perigosa
com a qual um motorista comum
não lida bem.

Roda Viva
EMBORA os números acumulados
de vendas no primeiro quadrimestre de 2017 frente a 2016 continuem negativos (menos 17%), a
média diária – aquela que realmente importa – subiu. Em abril 8,7 mil
veículos foram comercializados
por dia, crescimento de 7% sobre
abril de 2016 e de 6% comparada a
março último. Falta pouco para reversão de números negativos.
ENQUANTO isso, exportações continuam a crescer: 64% em relação
ao primeiro quadrimestre do ano
passado. A indústria exportou um
terço de sua produção, melhor
resultado até hoje. E não apenas
veículos montados. Volkswagen
fechou contrato para exportar
250.000 motores 1,4 TSI turbo para
o México até 2020, vencendo concorrência interna da marca.
FORD revelou características do
novo motor tricilindro flex de 1.5
litro, a ser fabricado em Taubaté (SP). Ao utilizar etanol atinge
137 cv (maior potência específica de um motor aspirado feito
aqui) e 15,8 kgfm de torque. Nível de vibração é consideravelmente baixo para número ímpar
de cilindros. Primeira aplicação
mundial será no novo EcoSport,
em agosto próximo.
NISSAN trouxe ao Brasil seu minivan elétrico NV 200 para demonstração inédita. Grande diferença é
utilização de pilha a hidrogênio do
tipo óxido sólido com reformador a
bordo abastecido a etanol. Bastam
apenas 30 litros do biocombustível
para alcançar autonomia de 600
km. Custo/km é um terço do mesmo veículo abastecido a gasolina.
Oferta comercial só em 2021.
CARTEIRA Nacional de Habilitação
(CNH) ganha em segurança, sem
aumento de custos. Novas CNH
terão impressas no verso um código de barras do tipo QR (sigla em
inglês para resposta rápida). Será
o fim de falsificações, pois dados
verdadeiros poderão ser lidos em
telefones inteligentes com aplicativo compatível. Em cinco anos estará em todas as CNH do País.

Expediente
Motor+ é uma publicação de PontoBr Comunicação, CNPJ - 1.616.432/0001-97 | Jornalista responsável: Igor Ramos - (MTB 29 858) | Reportagens: Igor Ramos, Julia Bianvenutti
Diagramação: Fabrício Malgor - fabriciomalgor@gmail.com | Distribuição: Gratuita | Circulação: Todo dia 15, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Jardinópolis, Bebedouro e Franca.
Contato/ Depto. Comercial - motormaisjornalrp@gmail.com - Fone: (16) 9 9615-5050
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Duas Rodas

BMW R1200 GS
já está no Brasil
Lançada no salão de Milão do ano passado,
a nova BMW R 1.200 GS chegou ao Brasil com
visual mudado e mais equipamentos em suas
duas versões — a Sport+, que vai custar iniciais
R$ 64.900, e a Premium+, que é mais completa
e parte de R$ 74.900.
As duas podem receber dois pacotes inéditos de opcionais, chamados de Exclusive e
Rallye, que custam R$ 1 mil.
No visual, a nova R 1.200 GS mantém as tradicionais linhas assimétricas. Mas o quadro de
instrumentos tem novo grafismo, o para-lama
dianteiro e as abas laterais foram modificados
e o radiador passa a ter superfície galvanizada
ou em aço inoxidável, dependendo da versão
escolhida.

Indian investe
em multimídia
em dois modelos

O motor é o mesmo de antes — o bicilíndrico boxer de oito válvulas e refrigeração líquida parcial, com 1.170cm³, 125cv de potência e
13kgfm de torque — , assim como o câmbio de
seis marchas com transmissão por eixo cardã.
As novidades são um amortecedor de vibração no eixo de saída da transmissão e recalibragens nos atuadores do tambor de seleção e dos
eixos de transmissão.

Royal Enfield finca
as rodas por aqui

Já imaginaram uma moto com tela de sete
polegadas? Pois os modelos topo de linha das
motos Indian Chieftan e Roadmaster ganharam um sistema de entretenimento multimídia
sensível ao toque. A novidade, batizada de Ride
Command, permite que o motociclista escolha
a rádio preferida, ajuste o volume e navegue
pelo GPS através do toque que pode ser feito
até com luvas e dois dedos, simultaneamente. A
tela possui sete polegadas, conexão Bluetooth e
USB com o celular.
Também é possível personalizar o Ride
Command, escolhendo entre seis telas e três
informações diferentes. Assim, o visor mostra
dados do computador de bordo do veículo –
que vão desde a vida útil do óleo e pressão dos
pneus, até a autonomia total e o consumo instantâneo de combustível – e rotas no GPS.

Marca indiana desembarca no Brasil com três modelos
A Royal Enfield confirmou no início do mês
as suas operações no Brasil. Com uma filial “para
valer” da matriz indiana (e não por meio de importador independente), a marca inaugurou sua
primeira loja — em São Paulo — e revelou seus
planos para o país. Que, por enquanto, são cautelosos e discretos: não se fala de volumes de venda
nem de datas para futuras concessionárias.
A Royal Enfield é a marca de motos que mais
cresce no mundo: de apenas 2 mil motos vendidas no ano 2000, pulou para 25 mil em 2005, 50
mil em 2010 e chegou 660 mil no ano passado.
Para 2017, a previsão é de 900 mil, globalmente.

Bullet e Royan Enfild Classic
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Aqui, as operações começam com a venda
dos modelos Bullet, uma custom urbana de R$
18.900, Classic, modelo retrô cujos preços variam de R$ 19.900 a R$ 22.900, e Continental GT,
uma cafe racer de R$ 23 mil a R$ 24.500. As três
usam usam o mesmo motor “big one” monocilíndrico, refrigerado ar e com injeção.
Na Bullet e na Classic, são 499 cm³, modestos 27 cv de potência girando baixinho (a 5.250
rpm) e o bom torque de 4,3 kgfm (a 4.000 rpm).
Na GT, 535 cm³, 29 cv (a 5.100 rpm) e 4,5 kgfm
na mesma rotação das outras. Todas têm partida
elétrica, mas — raridade! — também há quique.

Triumph Service
no “Maio Amarelo”
A Triumph lança no Brasil, no próximo dia 20
de maio, um novo conceito de evento em seus
concessionários: o Triumph Service. O objetivo
da iniciativa é proporcionar ao cliente da marca a
oportunidade de cuidar da sua segurança e da sua
motocicleta gastando menos. Assim, o dia será
dedicado a ações promocionais em peças, acessórios e serviços, além de muito entretenimento
e informações importantes de segurança com
especialistas. “O Triumph Service é uma iniciativa
pioneira da marca no Brasil, que tem como principais objetivos aumentar a segurança dos clientes
e também ampliar o nosso relacionamento com
este público”, explica Cláudio Peruche, gerente de
Pós-Vendas da Triumph Motorcycles Brazil.
A primeira edição do Triumph Service será realizada na concessionária Autostar em São Paulo e
incluirá descontos de até 40% em serviços, roupas,
acessórios e peças. Ao chegar ao evento, o cliente
será abordado pela equipe técnica da revenda, que
fará um check-up completo gratuito em sua motocicleta, e ainda realizará alguns pequenos serviços,
como troca de lâmpada e lubrificação da corrente
sem custo. Ao final, o cliente receberá a avaliação
feita pelos técnicos e saberá se algum item precisa
de reparo ou substituição. Todos os reparos ou peças
vendidas neste dia terão descontos especiais.
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Test-drive

Testamos o híbrido Prius
O futuro passa por aqui
Veja nossas impressões ao
dirigir o sedã que antecipa
o futuro com eficiência de
consumo, baixa emissão de
poluentes e muita tecnologia

De perfil é o ângulo mais atraente do Prius.
Para suavizar a área na região da coluna C, a
Toyota providenciou um aplique preto

O

visual futurista, as linhas forcv a 14,2 kgfm. O conjunto mecânites e um design no mínimo
co é completado pelo câmbio CVT.
controvertido. O Prius é mais
Nessa nossa experiência a bordo
do que aparência exótica e nessa
do Prius pudemos sentir as vantagens
avaliação pudemos comprovar bem
do motor elétrico e o conforto que ele
de perto como esse sedã está à frenoferece, dado o baixíssimo nível de rute do seu tempo.
ído na cabine. Mas o uso exclusivo do
Não será surmotor elétripresa se muito
co só ocorre
O
Prius
possui
sistema
do que é o Prius
em baixas
de freios regenerativos,
hoje, se torne o
velocidades,
Corolla amanhã
até 40 km/h.
que acumula a energia
nas suas futuras
Depois discinética gerada pelas
gerações. A coso ele passa
frenagens e a transforma
meçar pela plaa trabalhar
taforma TNGA
conjuntaem energia elétrica,
na qual é monmente com
alimentando a bateria
tado o Prius e
o motor a
híbrida. Isso garante
que servirá de
combustão.
maior autonomia ao
base para o CoEm trânrolla dentro de
sitos
truncamodelo no modo elétrico,
três anos. Se ele
engartambém contribuindo para dos,
virá híbrido ainrafamentos,
economia de combustível. o motor eléda não é possível cravar, mas é
trico passa
uma tendência.
a ser mais
E o Prius ensina porque.
utilizado e isso reflete em economia
Ao volante o sedã exibe sua
de combustível.
maior virtude que é o consumo. Os
O carro tem outros modos de
números do Inmetro apontam 18,9
condução: normal, power e eco.
km/l na cidade e 17 km/l na estrada.
No modo força é nítida a diferença
Explica-se que na cidade seu consue o sedã se torna mais ágil e com
mo seja melhor, pois é possível fazer
outra pegada. Mas a sua proposta
uso do motor elétrico, combinado
é mesmo a de um carro para o uso
com o de combustão.
mais comportado, urbano com a
O Prius é dotado desses dois
utilização máxima dessa tecnomotores. O a gasolina, com 98 cv e
logia. Esse é o perfil do sedã e foi
o elétrico, com 72, gerando uma poassim que tentamos explorar ao
tência máxima combinada de 123
máximo suas virtudes.
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Ainda sobre o consumo chegamos a marcas superiores a 19 km/l,
porém com o pé leve no acelerador e tentando usar ao máximo o
motor elétrico.
A recarga da bateria se dá por
meio regenerativo aceleracão/frenagem. Quando a bateria chega
a um limite mais baixo, o motor a
combustão faz o trabalho de recarga. Na maioria das vezes conseguimos essa recarga com a desaceleração, ou seja, evitando gastar
combustível.
As saídas mais lentas, usando a
bateria apenas, são agradáveis. Temos a sensação de deslizar ao solo,
diante de um nível de ruídos praticamente inexistente. A rolagem do
sedã é favorecida pela suspensão

mais baixa. Porém ela é um problema ao passar em lombadas ou ao
sair da garagem. Outro ponto negativo do carro é a visibilidade traseira.
O video bipartido do porta malas
reduz o campo de visão. Para compensar há a câmera de ré (mas sem
sensor de estacionamento).
Com o terceiro volume curto, a
tampa do porta-malas e o vidro formam uma única peça, o que facilita
a colocação e retirada de bagagem,
mas reduz a visibilidade. O conjunto
ainda incorpora um aerofólio com
brake-light e uma segunda parte
transparente logo abaixo, ligando a
porção superior das lanternas com
um vinco que invade a lateral e a porta traseira. As lanternas, assim como
os faróis, têm iluminação por led.

Por dentro um pacote generoso de tecnologia
Não é apenas sob o capô que o Prius traz boas novas em termos de tecnologia. No interior, bem espaçoso aliás, o sedã está equipado com itens
bem interessantes.
A central multimídia, da renomada JBL, tem tela e botões sensíveis ao
toque e é uma espécie de evolução da que é aplicada atualmente no Corolla, com rádio, CD/DVD, GPS, câmera de ré e TV digital. Há também carregador de celular (Android) por indução, sem fio.
Chave presencial para acesso ao carro e partida do motor, ar-condicionado digital de duas zonas, bancos de couro com aquecimento, retrovisores externos com rebatimento elétrico e interno eletrocrômico, sete airbags, rodas de liga leve aro 15 com calotas e controle de estabilidade e tração
completam o pacote de equipamentos à disposição no Prius High, a única
versão comercializada no Brasil, tem preço sugerido de R$ 126 mil.
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Test-drive

Calculadora ambulante
Para entender tudo o que carro oferece é preciso um pouco de
paciência e ler atentamente as
instruções. A tela multifuncional possui sete abas. Na primeira, a de informações de direção,
é possível visualizar o funcionamento do sistema híbrido, ter
orientação de “acelerador ECO”,
que propõe diretrizes para uma
condução mais amigável ao meio
ambiente; e acessar a função E
CO Sc ore e pontuar quão “amiga
do meio ambiente” foi sua condução em uma determinada distância percorrida.
É possível ainda registrar o
consumo de combustível considerando variáveis múltiplas: - Em
meia hora o d isplay m ostra o uso
de combustível em intervalos de
cinco minutos;
A cada 15 quilômetros, o display exibe a informação em intervalos de um quilômetro e; - A
cada 30 quilômetros, o gráfico
considera o consumo de cinco em
cinco quilômetros.
Também é possível calcular o
consumo de combustível na última viagem do mês atual, nos últimos quatro meses ou ainda no
mesmo mês do ano anterior.
Há ainda a função E co Diary,
que fornece uma lista diária e
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mensal de distância percorrida e
consumo médio de combustível.
Pela função E co Wallet c alcula-se o custo total com combustível e quanto o motorista economizou com gasolina em uma
única viagem ou em um mês. Esse
dispositivo ainda registra o valor
total despendido com gasolina
nos últimos cinco meses.
É possível também visualizar o
percentual do tempo que o Novo
Prius operou exclusivamente no
modo elétrico.
As demais abas apresentam
funções ligadas aos sistemas de
navegação e de áudio, controle
de temperatura, informações de
apoio ao condutor, mensagens de
aviso e configurações.

Ficha Técnica
Motor
4 cil., diant., transv., gas., ciclo Atkinson, 1.798 cm3; 16V, 98 cv.
Elétrico de 72 cv. Potência combinada de 123 cv
Câmbio
automático, CVT, tração dianteira
Suspensão
McPherson (diant.) e duplo A (tras.)
Freios
discos ventilados (diant.) e sólidos (tras.)
Direção
elétrica
Rodas e pneus
liga leve e calotas, 195/65 R15
Dimensões
comprimento, 454 cm; altura, 149 cv; largura, 176 cm;
entre-eixos, 270 cm; peso, 1.400 kg, porta-malas, 412 litros

Interior muito bem equipado e com
ótima ergonomia. A alavanca do câmbio
lembra um joystick e fica abaixo
da generosa tela touch
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Lançamento

Série 5 traz versões 530i
e 540i M Sport ao Brasil
Sétima geração do sedã executivo mais vendido no mundo será
comercializado no mercado brasileiro com valores a partir de R$ 314.950

A lista de equipamentos de segurança ativos e passivos inclui seis airbags – duplos frontais, dianteiros
laterais, de cortina dianteiros e traseiros –, freios a disco ventilados com ABS, farol de neblina traseiro,
Dynamic Breaking Lights, pneus BMW Star Marking com tecnologia Run-Flat e estepe de emergência.

A

sétima geração do BMW Série
5, desembarcará por aqui nas
versões 530i M Sport e 540i M
Sport. Ícone mundial do segmento
de sedãs executivos, o sedã acumula cerca de 8 milhões de unidades
vendidas desde o lançamento de
sua primeira geração, em 1972.
Com uma ampla variedade
de sistemas de assistência, o novo
BMW Série 5 oferece um suporte
inigualável ao motorista não apenas
em condições críticas de dirigibilidade, mas também em situações
menos exigentes, como em congestionamentos, na cidade ou na estrada. Para isso, o sedã vem com uma
câmera que monitora a área externa
ao redor do veículo, que pode contar com auxílio de equipamentos
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opcionais, como um radar e sensores de ultrassom.
O pacote tecnológico agrega
novos dispositivos como o Driving
Assistant Plus, capaz de alertar o
motorista sobre riscos de colisão e
auxiliá-lo nas mais diversas circunstâncias ao volante, como mudanças
de faixa de rolamento, deslocamento em tráfego lento, sem necessariamente ele estar com as mãos ao
volante em velocidades de até 210
km/h. Há ainda o Parking Assistant
Plus, que ajuda a estacionar por
meio de sensores ultrassônicos, e
manobra o veículo sem intervenção
do condutor enquanto ele assiste,
em tempo real, a todos os movimentos no display central do sistema de
multimídia, em um ângulo de 360º.

Novos motores a gasolina
O BMW 530i M Sport trará sob o capô uma unidade de quatro cilindros
em linha, 2.0 litros, capaz de entregar 252 cv de potência, entre 5.200 e 6.500
rpm, e torque máximo de 350 Nm, de 1.450 a 4.800 rpm. Associado a um
câmbio automático esportivo Steptronic, de oito marchas, com alavancas
atrás do volante (paddle shifts), e à tradicional tração traseira, o motor impulsiona o sedã do 0 (zero) aos 100 km/h em 6,2 segundos.
O BMW 540i M Sport, por sua vez, é equipado com um bloco de seis cilindros em linha, 3.0 l, apto a gerar 340 cv, entre 5.500 e 6.500 rpm, e 450 Nm
de torque, a partir de 1.380 até 5.200 rpm. Este conjunto também incorpora
um câmbio Steptronic, de oito marchas, e tração traseira. Neste caso, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,1 s. Em ambas as versões, a velocidade
máxima é de 250 km/h, limitada eletronicamente.

Preços
530i M Sport,
a partir de R$ 314.950 e
540i M Sport,
a partir de R$ 399.950

Design irretocável
Visualmente, as novidades que
mais chamam a atenção na sétima
geração do BMW Série 5 são o design do conjunto óptico, apoiado
na grade frontal, e o novo para-choques de contornos mais evoluídos
e encorpados. O duplo rim, marca
registrada da BMW, ficou maior e
passa a vir equipado com a tecnologia Active Air Stream, que tem a
função de controlar a abertura e
fechamento automático das aletas
dos defletores de ar, melhorando a
aerodinâmica e, consequentemente, diminuindo a emissão de CO².
Atrás, as lanternas ganharam
formato mais estendido, porém seguem integradas à tampa traseira.
A troca de geração também alterou
as dimensões do modelo. Agora, ele
mede 4,936 metros de comprimento,
com 2,975 m de distância entre-eixos,
1,466 m de altura e 1,868 m de largura, incluindo os espelhos retrovisores
laterais. O tanque tem capacidade
para 68 litros de combustível e o porta-malas acomoda 530 l de bagagens.
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Serviço

Quem pode comprar um 0km
com descontos e isenções?

Motor+ apresenta um resumo das vantagens que clientes especiais podem obter nas concessionárias.
Portadores de necessidades especiais (PCD) podem comprar um 0km com valores quase 40% abaixo da tabela

Q

ue o Brasil é conhecido por
impor uma alta carga tributária de seus cidadãos, e, muitas
vezes, não oferecer a contrapartida
adequada, muita gente já sabe. Mas
o que talvez apenas uma minoria conheça, são alguns benefício que são
concedidos para um grupo especial
pessoas que são isentas de pagar determinados impostos, incluindo IPI ,
IOF, ICMS e IPVA.
Entre os beneficiados com a regra,
instituída pela Receita Federal, encontram-se portadores de deficiência física,
visual, mental e autistas.
Em Ribeirão Preto as concessionárias
tem buscado cada vez mais esses clientes, dando informações, prestando serviços, e principalmente, ofertando excelentes descontos que podem ir além dos
já garantidos pela lei. A Ortovel Ford, Atri
Fiat, Koi Honda e a Independance Citroen
/ Peugeot são algumas delas.
“O portador de necessidades especiais, o primeiro procedimento a ser dado
para a compra é buscar laudo médico, após isso tem uma equipe para atender e
dar entrada nas isenções de IPI e ICMS. Após a compra ele terá isenção do IPVA” ,
afirma o gerente comercial da Independance de Ribeirão Preto, Marco Antonio.
O processo envolve trâmites na Receita Federal, Fazenda Estadual e Detran
e pode demorar de 30 a 50 dias para ser concluído. Algumas marcas, como
a Citroen por exemplo, ter dado alguns bônus para esse tipo de clientes e a
compra se torna ainda mais vantajosa.
“ Além dos descontos de ICMS e IPI a fábrica ainda tem ofertado determinados bônus, podendo esse desconto total atingir perto de 38%. Na linha Citroen
o C3 Exclusive, de R$ 69.000 compra na faixa de R$ 44.900. Um desconto de
37%. O C4 Lounge 1.6 turno, pode chegar com todos os benefícios ao custo de
R$ 54.655,00 Veja um pequeno guia que preparamos sobre como obter esses
descontos ou isenções.
Quem pode comprar veículos com isenção de tributos e como pode fazê-lo?
Pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda,
ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. O beneficiário pode solicitar isenção de IPI e IOF (impostos federais) e também de
ICMS e IPVA (impostos estaduais) do local onde o veículo é fabricado. Só vale
para veículos novos e, se vender antes de dois anos, tem que pagar os impostos.
Pode ser um veículo de qualquer valor?
Para não pagar os impostos federais, pode ser qualquer preço e qualquer
carro. Já para ter a isenção dos impostos estaduais também, o limite é de R$ 70
mil e tem quer ser de fabricação nacional. Lembrando que não é bem um desconto. Na realidade, é uma isenção de impostos.
E se o beneficiário não puder conduzir o veículo?
Ainda assim, terá a isenção.
Como solicitar a isenção?
Se é o condutor e tem carteira de motorista, vai a um Centro de Formação de
Condutores para obter um laudo médico. Com o documento, pode encaminhar
a compra na concessionária de veículos. Se não é o condutor, precisa de um laudo do Sistema Único de Saúde (SUS) para levar na concessionária de veículos.
Quem tem CNPJ pode comprar apenas um veículo? Quem tem Mei, também tem direito?
Não é necessário adquirir frota. Pode sim ser feita a aquisição de apenas um
veículo. Com desconto de até 20%. Pode ser MEI, ME. A partir do momento que
você tem o CNPJ, contrato social efetuamos a venda. Precisa ter uma carência
mínima de um ano da empresa para ser feito financiamento desse veículo Na
compra a vista não tem necessidade. E é uma venda que tem crescido muito.
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O C4 Lounge THP pode sair da
loja por menos que R$ 55 mil

Algumas das doenças que se enquadram no benefício
-

Acidentes com sequelas
Artrite
Artrose
Artrodese (com sequelas)
AVC / AVE (derrame)
Câncer (quando houver
sequelas ou limitações)
Doenças Degenerativas
Doenças na Coluna
Doenças Neurológicas
Encurtamento demembros
e má formação
Esclerose Múltipla
Escoliose
Hérnia de Disco
LER (Lesão por Esforço
Repetitivo)

-

Manguito Rotator
Paralisia
Poliomielite
Ponte de Safena (quando há
sequelas ou limitações)
Mastectomia
Nanismo
Neuropatias diabéticas
Paraplegia
Próteses internas/ externas
Renal Crônica (fístula)
Quadrantectomia
(parte da mama)
Síndrome do túnel do carpo
Tendinite crônica
Talidomida
Tetraplegia

O processo passo a passo
Etapas para obter isenção de impostos para compra de veículo 0 km para
condutor com deficiência física:
1. Laudo médico para o condutor
O portador de deficiência física
deve obter este documento no Detran. Nele, o médico irá atestar o tipo
de deficiência física e a incapacidade
física para conduzir veículos comuns.
Neste documento constarão o tipo
de carro, características e adaptações
necessárias.
2. Isenção de IPI e IOF
É necessário apresentar os seguintes documentos na Delegacia Regional da Receita Federal mais próxima
de sua residência:
- Preencher requerimentos de pedido de isenção de IPI fornecidos pela
Receita Federal.
- Laudo Médico e carteira de habilitação, (duas) cópias autenticadas
pelo Detran
- Duas cópias autenticadas por

cartório dos seguintes documentos:
CPF, RG e comprovante de endereço
(luz ou telefone fixo).
- Uma cópia simples das duas últimas declarações de imposto de renda
(ano vigente e ano anterior). Obs.: Se
não for declarante, apresentar cópia
da declaração de Isento (também
chamado recadastramento de CPF)
ou, se for dependente, levar declaração do responsável legal.
- Documento que prove regularidade de contribuição a previdência
(INSS). Ex: Holerite (destacar campo
que informe o valor recolhido para o
INSS), Extrato Semestral de Aposentadoria (caso esteja aposentado) ou no
caso de Autônomo, empresário e profissional liberal, declaração do INSS
que demonstre recolhimento mensal
chamada de DRSCI obtido pela internet no site www.dataprev.gov.br ou
direto em uma agencia da Previdência Social.
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Mercado

Dados Referentes: Brasil

Feriados pioraram desempenho
2017

Segmentos

INSTITUCIONAL

NOTÍCIAS

U(A)Auto
NIVERSIDADE

ÍNDICES E NÚMEROS

Abr
(A)

Mar
(B)

G R U131511
PO DOS 20

(B)Comercial
Leve

2016

20859

Acumul.
(C)

C O N G R E S S O523333
158066

25763

88816

Variação %

Part. % Acumul.

Abr
(D)

Acumul.
(E)

(A/B)

(A/D)

(C/E)

2017

2016

131961

533582

-16,80

-0,34

-1,92

55,53

50,13

-19,04

-18,35

25547

88952

-0,15

9,42

Venda de veículos novos caiu no mês
de abril, mas
na 4123
média 13162
os números
apontam
pequena
reação
(C)Caminhão
3488
4191
17181
-15,40
-16,77
-23,39
1,40
(A+B)

Igor Fernando,seja bem vindo!

152370

183829

612149

157508

622534

-17,11

-3,26

-1,67

64,95

1062

1169

3585

1147

4491

-9,15

-7,41

-20,17

0,38

(D)Ônibus

O

8,36

58,48
1,61
0,42

s feriados prolongados do mês de abril e
No acumulado do ano, a queda é discreta, de
Líderes
seguem
os mesmos
(E)Moto
64955
82887
275941
93491
379644
-21,63
-30,52
-27,32
29,28
35,67
consequentemente o menor número de (F)Implemento
2,7%. Foram emplacadas 628.914 unidades, con1748
2201
6811
1995
8226
-20,58
-12,38
-17,20
0,72
0,77
dias úteis, acabaram impactando na perfo- Rodoviário
tra 644.206 nos quatro primeiros meses de 2016.
O veículo mais vendido em abril foi novamenOutros
7212
8401
30857
8146
32370
-14,15
-11,47
-4,67
3,27
3,04
mance do mercado de veículos novos.
As vendas
de motos,
contadas
em separate o Chevrolet Onix, com 12.689 unidades. Em seTOTAL
230835
282610
942505
266478
1064446
-18,32
-13,38
-11,46
100,00
100,00
A venda s caiu 3,6% em abril, na comparação
do, caíram 30,5%. Os emplacamentos passagundo lugar aparece o Hyundai HB20, com 7.934
com o mesmo mês de 2016, de acordo com os daram de 93.491 em abril de 2016 para 64.955
exemplares. Fechando o “pódio”, figura o Ford Ka,
Participação de Mercado - Acumulado até maio de 2017 - em %
dos divulgados pela Fenabrave.
no último mês.
com 6.650.
Mas a média diária de vendas cresceu, mesmo
Uma briga mais disputada é vista nos segmencom abril tendo apenas 18 dias úteis por causa
tos dos SUVs. O Honda HR-V tem brigado pela liAutos e Comerciais
Caminhões
dos feriados prolongados. Foram menos dias que
derança com o novato Jeep Compass. E o “irmão”
17,74
GM
31,42
M.BENZ
o mês anterior e até mesmo que abril de 2016 (20).
menor
do SUV japonês, WR-V, vendeu
mais do que
13,25
FIAT
Mesmo assim, foram vendidos 8.719 veículos
23,40
o Renault
VW Captur, também recém-lançado no mer12,68
VW
ao dia, contra 8.223 em março e 8.142 em abril de
9,45
cado. FORD
Entre as marcas, a Chevrolet 15,83
segue como líHYUNDAI
2016. Em abril de 2017 foram vendidos 156.933
9,30
der no Brasil. Em abril, ela teve 17,53% de partiFORD
11,07
VOLVO
automóveis, comerciais leves (furgões e picapes),
9,00
TOYOTA
cipação nas vendas. A Volkswagen foi a segunda,
7,05
10,67
caminhões e ônibus, contra 162.846 no mesmo
RENAULT
com SCANIA
12,34%. A Fiat, marca que liderou
o mercado
6,69
HONDA
mês do ano passado. Na comparação com março,
4,04
por mais
o posto
IVECOde uma década, mas que perdeu
4,26
JEEP
quando foram emplacados 189.124 exemplares,
em 2016,
caiu
mais
uma
posição
em
abril,
ficando
3,57
Outros
3,82
NISSAN
houve queda de 17%.
com
uma
fatia
de
12,2%.
6,76
Outros
Outras três marcas aparecem muito próximas,
Dados Referentes: Brasil
ocupando
uma faixa entre 9% e 10%. A Hyundai
2017
2016
Variação %
Part. % Acumul.
é
a
quarta
colocada (9,83%), seguida por Toyota
Segmentos
Abr
Mar
Acumul.
Abr
Acumul.
(A/B)
(A/D)
2017
2016
Ônibus (C/E)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
e Ford (empatadas
Motoscom 9,51%). Completam a lis(A)Auto
131511
158066
523333
131961
533582
-16,80
-0,34
-1,92
55,53
50,13
ta das 10 principais fabricantes, Renault (7,82%),
(B)Comercial
20859
25763
88816
25547
88952
-19,04
-18,35
-0,15
9,42
8,36
Honda (7,11%), Jeep (4,44%) e Nissan (2,7%).
Leve
(A+B)

(C+D)

4550

5292

16747

5338

152370

183829

612149

157508

622534

-17,11

-3,26

-1,67

64,95

58,48

(C)Caminhão

3488

4123

13162

4191

17181

-15,40

-16,77

-23,39

1,40

1,61

(D)Ônibus

1062

1169

3585

1147

4491

-9,15

-7,41

-20,17

0,38

0,42

(C+D)

4550

5292

16747

5338

21672

-14,02

-14,76

-22,73

1,78

2,04

(E)Moto

64955

82887

275941

93491

379644

-21,63

-30,52

-27,32

29,28

35,67

1748

2201

6811

1995

8226

-20,58

-12,38

-17,20

0,72

0,77

7212

8401

30857

8146

32370

-14,15

-11,47

-4,67

3,27

3,04

230835

282610

942505

266478

1064446

-18,32

-13,38

-11,46

100,00

100,00

(F)Implemento
Rodoviário
Outros
TOTAL

Participação de Mercado - Acumulado até maio de 2017 - em %

Em Ribeirão foram emplacados 1115 carros
Autos e Comerciais
Caminhões
Os números da Fenabrave
mostram que em Ribeirão Preto foram emplacados
1115 automóveis e
GM
outros 122 comerciais
leves. No acumulado,17,74
os autos somam 4208
leves 590.
M.BENZunidades e os comerciais31,42
13,25

FIAT

Vejam os números

12,68

VW

HYUNDAI

9,45

FORD

9,30

Dados referentes
apenas a RIBEIRÃO9,00PRETO
TOYOTA
Segmento

RENAULT

Abril

HONDA

6,69
4,26

JEEP

NISSAN
Auto
Outros
Comercial Leve
Caminhão
Ônibus
Moto

7,05

Ônibus

1115
122
20
2
312

3,82
6,76

VW

23,40

FORD

15,83

VOLVO

11,07

SCANIA

Acumulado
2017
IVECO
Outros
4208
590
172
11
1238

Motos

10,67
% em relação
ao
4,04
acumulado de SP
2,873,57
3,21
4,82
1,18
2,45

Ref.: Os Dados são referentes ao Mês: Abr e Ano: 2017 (fonte Fenabrave)
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21672

-14,02

-14,76

-22,73

1,78

2,04

Financiados apontam
queda de 1,9%
O mês de abril encerrou com 357.591 veículos
financiados, entre autos leves, motos e pesados.
O resultado mostra uma queda de 1,9% em relação a abril do ano passado. Os dados consideram
unidades novas e usadas. No acumulado do ano,
de janeiro a abril, o volume de financiamentos de
veículos somou 1.566.560 unidades, alta de 5% na
comparação com o mesmo período de 2016.
O levantamento é da B3, empresa resultante
da combinação de atividades da BM&FBOVESPA,
uma das maiores bolsas do mundo em valor de
mercado, e a Cetip, maior depositária de títulos
privados da América Latina. A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), base privada de
informações que reúne o cadastro das restrições
financeiras de veículos dados como garantia em
operações de crédito em todo o Brasil. O SNG impede que o processo de financiamento de veículos seja suscetível a fraudes sistêmicas.
Em abril, as vendas financiadas de veículos novos se mantiveram em queda. Ao totalizar 125.214
unidades negociadas, o volume recuou 12,3%
ante abril de 2016. Já as unidades usadas atingiram 232.377 vendas a crédito no mês, avanço de
4,8% na mesma base de comparação.
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Latin NCAP

Onix recebe nota 0 em segurança

Latin NCAP deu a pior nota em
segurança para o modelo da
GM em razão do baixo nível de
proteção aos ocupantes nos
impactos laterais

Para um dos principais órgãos verificadores
de segurança, o Chevrolet Onix é um carro que
não oferece segurança aos seus ocupantes e
por isso recebeu a pior nota possível na classificação de estrelas ( 0 a 5). Se o hatch é o carro
mais vendido do Brasil, ele está longe de ser o
mais seguro, nem mesmo com os obrigatórios
airbags frontais e os freios com ABS.
Nos testes do Latin o assoalho à frente do
motorista abriu com o impacto.durante os testes de impacto.
De acordo com o órgão, “foram observadas
estruturas perigosas na zona do painel que poderiam impactar contra o joelho do motorista e
do acompanhante”. Nas colisões laterais, a proteção para a região peitoral foi marginal e pobre
para o peito dos ocupantes, já que não há elementos de absorção de energia nas portas e nos
painéis inferiores.
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Segundo Latin NCAP, “o veículo mostrou
uma penetração alta da barreira móvel que provocou alto deslocamento do pilar B e do banco
dos passageiros. Isso questiona a capacidade
do veículo de proporcional melhor proteção
lateral mesmo contando com airbags laterais”.
Vale lembrar que as bolsas frontais são as únicas
oferecidas na dupla Onix e Prisma.
A associação de defesa do consumidor Proteste emitiu um comunicado condenando o resultado do Onix nos testes e pedindo a suspensão das vendas do carro. Segundo a entidade,
o modelo está em desacordo com as normas
de segurança exigidas em outros mercados,
além de expor os passageiros a riscos devido a
abertura da porta na colisão. (com informações
da AutoEsporte)

Resposta da GM

Em nota a GM se defendeu. ”O Chevrolet
Onix cumpre integralmente com todos os requisitos locais de segurança dos mercados onde é
vendido na América do Sul.
A GM compartilha o objetivo de melhorar a
segurança rodoviária em todo o mundo e busca
a melhoria contínua da segurança dos veículos
à medida em que novas tecnologias se tornem
disponíveis. A GM coloca o cliente no centro de
tudo e anunciou em 2015 um investimento de bilhões de dólares para o desenvolvimento de uma
família de veículos totalmente nova, respondendo à rápida mudança da demanda de clientes na
América Latina e em outros mercados globais em
crescimento” (trecho da nota da montadora. Veja
completa em nosso site).
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Aceleradas

A Renault aposta muito no seu SUV compacto Kwid e nessa
semana iniciou a pré-venda do modelo, cujo lançamento será em junho.
Ele vem para uma briga particular com o VW UP, que passou por mudanças recentemente

Toyota bate recorde
na Agrishow
A participação da Toyota durante a 24ª edição
da Agrishow, teve recorde de vendas e resultados
positivos de demonstração da marca para o público presente.
Ao todo, 208 veículos foram comercializados
durante os cinco dias de evento, resultado 108%
maior do que esperado, que era de 100 unidades.
Dentre os modelos vendidos, destaque para a picape Hilux, líder de vendas da categoria, com 173
negociações fechadas.

Sandero ganha

“um toque de Pimenta”
Depois do RS a Renaut cria a versão Racing Spirit
Depois de lançar o Sandero RS, a Renault
coloca as ruas mais uma versão apimentada
do hatch, batizada de Racing Spirit. Limitado a 1500 unidades, o hatch será oferecido
sem opcionais por R$ 66.400, ou R$ 3.000 a
mais que o RS básico. Com as rodas de 17
polegadas (que têm o mesmo desenho das
que equipam a série especial), a diferença cai
para R$ 2.000.
Externamente, os modelos da série se
destacam pelos detalhes vermelhos espalhados pela carroceria. A parte inferior do
para-choque dianteiro – o mesmo do RS –,as
capas dos retrovisores e o difusor traseiro
são pintados de vermelho vivo, assim como
os adesivos laterais com a identificação do
modelo. As pinças de freio (dianteiras e traseiras) e a parte central das rodas de 17 polegadas – opcionais no Sandero RS – na mesma
cor completam o pacote visual.
No lado de dentro a cor vermelha, agora
está presente no acabamento das saídas laterais de ventilação e no aro dos instrumentos
no quadro. O volante multifunção é o mesmo
do RS, assim como os pedais de alumínio e a
central multimídia com revestimento em pre-
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to brilhante. Entre os bancos, debaixo da alavanca do freio de estacionamento, uma placa
traz a identificação e o número da unidade.
Sob o capô, o Racing Spirit conta com
motor 2.0 de 150/145 cv e 20,9/20,2 kgfm
(com etanol e gasolina, respectivamente) e
câmbio manual de seis marchas, combinação
mais que suficiente para garantir bom desempenho ao hatch. O novo Sandero acelera
de 0 a 100 km/h em 8 segundos e atinge 202
km/h de máxima (com etanol).
Hatch tem acabamento melhor que o RS.

Novo Polo chegará
em julho
Durante sua conferência anual, em Wolfsburg,
na Alemenha, a Volkswagen apresentou os resultados alcançados pela companhia nos primeiros
meses de 2017 e detalhou os próximos lançamentos deste ano. Entre eles, o mais importante é a
nova geração do Polo, que será vendida na Europa
e também no Brasil. Segundo o cronograma apresentado no evento, o modelo global será mostrado ainda em junho. A VW também promete o
crossover T-ROC (baseado no Gol) e um SUV que
ficará posicionado abaixo do Tiguan.

Fiat Argo já está
a caminho
Conforme a empresa informou aos lojistas, o
Argo terá três opções de motores outras três de
câmbios. Todos já são oferecidos em modelos
como Uno e Jeep Renegade. Os vendedores, inclusive, já puderam dirigir algumas unidades.Todas essas opções de motores e câmbios devem
ser divididas em até seis versões: Fiat Argo 1.0 Drive manual, Fiat Argo 1.3 Drive manual, Fiat Argo
1.3 Drive automatizado, Fiat Argo 1.8 Precision
manual, Fiat Argo 1.8 Precision automático, Fiat
Argo Sporting/HGT 1.8 automático. A Fiat já revelou alguns tesares do modelo, cuja apresentação
será mês que vem.
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