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Rubens
Barrichello
faturou o bi
da Stock Car

É campeão! Rubens Barrichello
conquista bi da Stock Car
Piloto da Toyota já havia levantado o troféu da categoria em 2014 e sagrou se também em 2022

Na tarde deste domingo, Rubens Barrichello, o 'Rubinho', conquistou o campeonato de Stock
Car deste ano no Autódromo de
Interlagos, em São Paulo. Esta é a
segunda vez que o piloto fatura o
título da categoria - a primeira foi
em 2014. Com a conquista, ele se
torna o campeão mais velho da
história do torneio aos 50 anos.

Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão
bem-sucedidos. Provérbios 16:3

Correndo com o TOYOTA GAZOO Racing desde a chegada da
montadora japonesa na competição, Barrichello se colocou
como candidato a título desde o
início da temporada. A liderança do campeonato, porém, veio
apenas na penúltima etapa do
campeonato, o que ajudou a fechar a fatura domingo.
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Mercedes-AMG S
63 E Performance é
híbrido de 802 cv
Modelo tem design elegante e pode
fazer de zero a 100 km/h em apenas
3,3 segundos

O Mercedes-AMG S 63 E Performance foi mostrado na Europa,
onde será vendido em versão híbrida com motor V8 e outro elétrico de 802 cv. O sedã mantém o visual elegante e luxuoso da marca
e pode fazer de zero a 100 km/h
em apenas 3,3 segundos.
Visualmente, o Mercedes-AMG S 63 E Performance ganhou um novo para-choque,
que o deixa com um desenho
mais esportivo e novas entradas de ar maiores. Já a traseira
manteve o farol no formato de
gota, mas ganhou quatro saídas de escapamento.
Por dentro, o Mercedes-AMG
S 63 E Performance traz o tradicional sistema MBUX instalado no painel de instrumentos
e central multimídia, que está
disposta na vertical e conta
com novos gráficos feitos para
divisão esportiva AMG.

Bólido pode atingir a velocidade máxima de 290 km/h com o kit esportivo AMG Driver Package

Em relação à motorização,
o Mercedes-AMG S 63 E Performance vem equipado com
motor V8 de 4.0 litros biturbo,
que rende 661 cv com torque
de 91,77 kgfm, e outro propulsor elétrico no eixo traseiro, que
entrega 95 cv com torque 32,63
kgfm. Juntos os motores de-

sempenham 802 cv com 145,82
kgfm de torque. A transmissão
é automática de nove velocidades, quando anda apenas no
modo a combustão ou híbrido,
mas apenas com motor elétrico
tem câmbio de duas marchas.
De acordo com a fabricante, o bólido pode fazer de zero

a 100 km/h em apenas 3,3 segundos e atingir a velocidade
máxima de 290 km/h com o kit
esportivo AMG Driver Package,
que será vendido nos Estados
Unidos. Já a versão europeia,
que não tem o kit, pode atingir a
velocidade máxima limitada em
250 km/h.
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BMW F 900 R começa a ser produzida
em Manaus e chega em Janeiro ao Brasil

...

LAVAGEM PREMIUM
POLIMENTO
VITRIFICAÇÃO

(16) 99293-3796
R: Pedro Girotto 1175 - Nova aliança

Revelada recentemente, a
@bmw F 900 R já é produzida
na fábrica de Manaus. A motocicleta chega ao mercado brasileiro em janeiro nas versões
Sport e Sport +
A nova roadster da fabricante alemã será equipada com
uma motorização de 895 cc
com dois cilindros, capaz de
gerar 85 cv e 8,8 kgfm. A motocicleta traz freios ABS de série.
Entre os itens de tecnologia,
ambas as versões trazem um
painel com tela de 6,5”, computador de bordo, conector USB, dois
modos de pilotagem: rain (chu-

va) e road (estrada). O condutor
ainda pode parear o smartphone
através do Bluetooth pelo app
BMW Motorrad Connected.
Vale destacar que a versão
Sport + vem equipada com sistema de partida sem chave, assistente de troca de marchas, modo
de pilotagem dynamic e dynamic
pro, monitoramento da pressão
dos pneus, controle de velocidade de cruzeiro, preparação para
GPS, spoiler inferior e ABS pro.
A fabricante ainda não revelou dados de desempenho nem
o preço da nova BMW F 900 R
para o mercado brasileiro.
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Nova RAM 3500 Yellowstone Edition homenageia
série de TV e é a picape mais cara do Brasil
Caminhonete é baseada na versão topo de linha Limited Longhorn e traz adereços alusivos ao seriado

Nove meses após ser lançada no Brasil, a RAM 3500 recebe
uma edição especial, a Yellowstone Edition. Limitada em 100
unidades, a picape homenageia
a série de televisão homônima e
se destaca por trazer nova combinação de cores e acabamento
A nova edição, fruto da parceria entre a RAM e o serviço
de streaming Paramount+, está
disponível apenas no Brasil por
R$ 554.990. A caminhonete é

baseada na versão de topo Limited Longhorn (R$ 529.990) e
usa pintura em dois tons - preto como cor principal e marrom
nos para-choques, para-lamas
e na parte inferior da carroceria.
Na parte exterior, o emblema da série fica estampado na
porta da caçamba e nas portas
dianteiras. Há também um decalque de "Y" amarelo colado
na lateral da caçamba, que faz
alusão ao logotipo da Yellows-

CAPOTA MARÍTIMA DE
FIBRA PARA S-10

Vendo. Para S-10 cabine dupla. Com
chave e amortecedor. Novíssima. Cor
prata. R$ 1.950,00.
Tratar î (16) 99193-8483.

tone Dutton Ranch, propriedade
comandada por John Dutton
(Kevin Costner) no seriado.
O interior também mescla
elementos das cores preta e
marrom. Os bancos são revestidos de couro marrom e são
bordados nas abas laterais. Já
as molduras das saídas de ar e
da central multimídia são pintadas de preto brilhante.
Assim como nas demais
versões, o motor é o 6.7 Cum-

mins turbodiesel de seis cilindros em linha que entrega
377 cv a 2.800 rpm e torque de
117,3 kgfm já a partir de 1.700
rotações. Atrelada a este motor
está uma transmissão automática de seis marchas.
A montadora afirma que
quem comprar uma das 100
unidades da edição especial
ganhará um ano de assinatura
gratuita do serviço de streaming Paramount+.
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Hyundai i30

2010/2010, 2.0, Automático, Completo, Top de
linha. Documentação ok. Estudo trocas.

î 99404-9501 – î 99120-2165

Rua Buarque, 47

R$ 42.900

Fiat 500

2010, 1.4, Modelo Sport, Gasolina, Completo, Carro revisado, Estudo trocas.

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Ônix LTZ

2019, 1.4, Flex, Baixo km, Carro impecável,
Pega e andar, Estudo trocas, Documento ok

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Golf Sportline

2013, 1.6, Flex, Manual,
Completo, Estudo trocas

R$53.900

Fiat Siena

2008, 1.0, Flex, Básico, Documento ok, Manual
e chave reserva, Pega e andar, Estudo trocas.

R$18.990

Uno Vivace

2014 , 1.0, Flex, Completo,
Documento ok, Estudo trocas.

R$34.900

Fan 160

2017, Completa, Documento ok, Estudo
trocas..

💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
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Fiat Fastback
Impetus 2023
Entre as 3 opções do segundo SUV
da marca, a intermediária pode ser a
escolha certa

Apresentado em setembro
de 2022, o inédito Fiat Fastback inaugurou o visual de SUV-cupê entre os carros da marca,
além de ser o segundo utilitário esportivo da empresa atrás
do Pulse. Agora, no começo de
novembro, a novidade já tinha
chegado ao marco de 10 mil
unidades vendidas, a maioria
da configuração mais cara. No
entanto, com 3 versões à escolha dos consumidores, qual
vale mais a pena? Nós do jornal
carro & companhia preferimos a
versão top com motor 1.3 turbo
de 185 cv e câmbio automático
de 6 marchas, mas a mais sensata é a versão impetus.

A mecânica do Fiat Fastback 2023

Em motorização, o Fiat Fastback será vendido com o T200,
1.0 turbo de 3 cilindros, e o T270,
o 1.3 turbo, esse com a assinatura By Abarth. No motor 1.0 turbo, são 125/130 cv e 20,4 kgfm
de torque com o câmbio automático CVT com simulação de 7
marchas. A versão topo é a única com o 1.3 turbo, de 180/185

Atri Fiat Ribeirão
cv e 27,5 kgfm, este com o câmbio automático de 6 marchas.
O consumo declarado para
os modelos com o motor menor é de 8,4 km/l na cidade e
de 10,2 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Já
com gasolina, os números são
respectivamente 11,9 km/l e
14,6 km/l. Para o modelo com
motor 1.3 turbo, os valores são
7,9 km/l na cidade e 9,7 km/l na
estrada com etanol. Os valores
chegam a 11,3 km/l e 13,6 km/l,
respectivamente, com gasolina.
Nos testes de consumo exclusivos, o carro com motor 1.3
turbo superou os dados divulgados pelo Programa Brasileiro de
Etiquetagem Veicular do InMetro.

Ele registrou com etanol 8,3 km/l
na cidade e 12,6 km/l na estrada.
Passados os primeiros meses de seu lançamento, o Fiat
Fastback já ficou mais caro,
mas ainda está dentro da faixa de preço de seus rivais diretos. O modelo ainda tem um
dos maiores porta-malas da
categoria, com 516 litros. Nós
já testamos a versão 1.3 turbo
mais completa e, de fato, traz
um desempenho superior.
No entanto, já custando quase R$ 155 mil, é difícil justificar
os R$ 12.500 a mais sobre a
configuração Impetus 1.0 turbo. Os equipamentos são os
mesmos e você está levando
apenas o motor mais potente e

o câmbio de 6 marchas. A diferença de 55 cv acaba custando
R$ 227,3 cv a mais para cada
cavalo extra de potência.
A versão Audace de entrada é
bem equipada, mas fica devendo alguns equipamentos esperados para sua faixa de preço.
Bancos de couro, por exemplo,
são opcionais e a configuração
ainda fica devendo itens como
ajuste de profundidade de volante, sensor de estacionamento dianteiro e espelho interno
fotocrômico. Por conta disso, a
versão Impetus é a que entrega
mais pelo que cobra, trazendo
ainda a central multimídia com
a tela maior e o painel de instrumentos totalmente digital.
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Britânica Munro quer
ser a Agrale da Escócia
com jipe elétrico
Munro estreia na Grã-Bretanha
como uma nova marca que
fisgar consumidores que não
abrem mão do fora-de-estrada
sem emitir poluentes

A Munro pode soar para muitos como uma marca totalmente
desconhecida. E com razão, visto
que este é o seu primeiro produto. O Munro MK_1 é um jipe com
um estilo bem parrudo e de linhas
que não encantam. Mas sua utilidade e capacidade o diferenciam
de uma série de veículos. Voltado
ao mundo off-road, ele inova por
ser puramente elétrico.
Aliando o estilo de um carro
que claramente se faz passar
por um veículo a gasolina ou
diesel, o MK_1 é a prova que
pode ser robusto e sustentável
ao mesmo tempo. Ele é equipado com um motor elétrico de
299 cv ou 381 cv, esse último
com 71,4 kgfm de torque. O único porém é que ele vem apenas
com tração única, com um motor instalado ao centro do jipe.
O motor ao centro ajuda na
melhor distribuição de peso do

MK_1. Apesar de não ter tração
integral, com um motor para
cada eixo, ele possui uma distribuição ideal de torque. O motor
do jipe ainda é um motor axial,
eliminando a necessidade de
acionamento de redução. Isso
indica que ele pode recuperar
melhor a energia regenerativa
dos freios, por exemplo.
Apesar disso, ele traz um desempenho muito bom. A aceleração de 0 a 100 km/h é em 4,9
segundos e chega aos 129 km/h
de máxima. O jipe também é
equipado com um pacote de baterias de 61 kWh ou 82 kWh, com
até 306 km de autonomia. A bateria pode recuperar boa parte
da sua capacidade em apenas
30 minutos, em uma estação de
recarga rápida. Entre suas capacidades, a marca confirma que
ele pode passar por áreas de 48
centímetros de profundidade.

A Munro ainda confirma que
ele pode carregar 3.500 kg em
reboque. Bem simples, o design
do MK_1 lembra qualquer outro jipe de uma marca novata.
Linhas retas e simples compõe
boa parte do seu design. Se não

RENATO

fosse a tela no quadro de instrumentos, ele poderia facilmente
ser confundido com um carro
do século passado. Ele começa
a ser vendido primeiro na Escócia, por 49.995 libras esterlinas,
o equivalente a R$ 317.500.

DEZEMBRO DE 2022 • EDIÇÃO Nº: 234 • 11

Volkswagen
lança Jetta
GLI 2023
mais seguro
e custa R$
221.380
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Sedã adota mais equipamentos de
segurança como sensor de ponto cego
e assistente de faixa

Não demorou muito para o
Volkswagen Jetta GLI ganhar
uma atualização no Brasil, mesmo com o lançamento da versão reestilizada em junho. Seis
meses, depois, o sedã médio
chega à linha 2023, que começa a ser vendido em todo o Brasil por R$ 221.380. A mudança
está na adição de mais itens de
série como parte do pacote de
equipamentos de segurança,
como monitor de ponto cego,
detector de pedestres e assistente de permanência em faixa.
Como o sedã já havia sido reestilizado recentemente, a fabricante optou por apenas trazer os

equipamentos que estrearam na
linha 2022 nos EUA – o Jetta GLI
renovado estreou por lá em 2021
e chegou atrasado ao Brasil. A
mudança foi focada na parte de
segurança, aumentando o recursos do pacote de assistências ao
condutor, indo além do controle
de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência.
Para a linha 2023, o Volkswagen Jetta GLI 2023 passa a contar com detector de ponto cego,
detector de pedestres ligado à
frenagem autônoma, alerta de
tráfego cruzado traseiro, assistente de mudança de faixa e
assistente de permanência em

faixa para o controle de cruzeiro
adaptativo. Alguns destes itens
faziam falta para o sedã, tanto é
que passaram a fazer parte da
lista de equipamentos do carro
nos EUA apenas um ano depois
do lançamento por lá.
Como é o Jetta GLI é a versão
mais cara da linha do sedã médio (e a única oferecida no Brasil), traz todos os equipamentos
possíveis sem oferecer nenhum
opcional. É equipado com faróis
full-LED, ar-condicionado digital
automático de duas zonas, seis
airbags, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva,
carregador wireless para smar-

tphones, central multimídia VW
Play com tela de 10,1 polegadas,
Android Auto e Apple CarPlay
sem fio e painel de instrumentos
digital de 10,25 polegadas.
Sob o capô está o motor 2.0
TSI de quatro cilindros, com turbocompressor e injeção direta.
Ele foi recalibrado durante a reestilização, passando a entregar
231 cv e 35,7 kgfm de torque.
Apesar de ser uma versão esportiva, a única opção de transmissão é a automatizada DSG de dupla embreagem, com 7 marchas.
De acordo com a Volkswagen,
acelera de 0 a 100 km/h em 6,7
segundos e chega a 249 km/h.
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