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Mão única
pela vida

A

Ícone e paixão norte-americana, o Chevrolet
Camaro está a caminho do Brasil. Visual
que remete à primeira geração, de 1967,
desembarcará na versão top SS, com motor
em alumínio V8 6.2 e cerca de 430 cavalos
de potência, câmbio de seis velocidades e
sistemas eletrônicos de freios e tração. Os
freios são Brembo, conhecidos por equipar
monopostos da Fórmula-1, e a suspensão é
independente multilink nas quatro rodas.

Presença feminina
GM DO BRASIL, DIVULGAÇÃO

banalização da
morte nas ruas e
estradas do país é
uma epidemia tão
violenta que dizima a saúde e
a vida do brasileiro nas mais
diversas regiões. A situação gaúcha
acompanha a dramática realidade,
e o massacre, principalmente nos
finais de semana, como o passado,
com 15 mortes, virou rotina. Já
nem chama a atenção ou recebe
o tratamento que deveria das
autoridades. Fica mais fácil para
a maioria dos órgãos federais,
estaduais e municipais acusar
a imprudência e o excesso de
velocidade como os principais
responsáveis e esquecer que pouco
ou quase nada faz. Os vultuosos
recursos arrecadados pelos caçaníqueis das multas tomam destinos
diferentes aos quais deveriam
ser empregados, especialmente
nos movimentos permanentes de
educação de motoristas e pedestres.
As campanhas do Vida Urgente
da Fundação Thiago de Moraes
Gonzaga deveriam servir de
exemplo para quem tem obrigação
de proteger os cidadãos. A atual,
Mão única pela vida, criada pelo
Espaço Experiência, da Famecos,
para ser usada no campus da
PUCRS pelos significativos
resultados obtidos, chega às ruas de
Porto Alegre através dos ônibus da
Carris. Uma ação que deveria ser
seguida por todos.

Interior sofisticado, traz sistema de
áudiocom rádio digital,entrada USB,
Bluetooth, sensores de distância e
estacionamento e partida do motor por meio
de controle-remoto, assistência técnica via
satélite e rádio digital. O Chevrolet Camaro
estreará no 26º Salão do Automóvel, no
pavilhão do Anhembi, de 27 de outubro
a 7 de novembro, que reunirá 42 marcas
nacionais e estrangeiras.

Bolso ou coleção

STOP

Os chaveiros Ferrari estão de volta na
Shell. São seis modelos com miniaturas
de carros da Casa de Maranello e
que serão distribuídos como brinde
para quem adquirir quatro litros do
lubrificante Shell Helix HX5 S.

 A Kia Süd é a
nova concessionária
da montadora sulcoreana, na Rua Edu
Chaves, 280, em Porto
Alegre, inaugurada na
terça-feira passada.
 Com a presença

Isela Costantini é a nova diretora de
Pós-Vendas da GM do Brasil. É a primeira
mulher no país nesse cargo em uma
montadora.Vai comandar 416 funcionários
de todos os produtos e serviços
relacionados à fidelização do cliente, como
peças, acessórios, oficinas, relacionamento
com a rede, o SAC (Serviço de Atendimento
ao Consumidor), reparo e manutenção,
incluindo o Chevrolet Road Service.

VIVA A CHINA

Para quem acha que tamanho faz a diferença, a F-MAXX pode ser
a opção. A picape estendida é um híbrido de quatro veículos Ford:
o Edge, a F-250 e os caminhões Cargo e F-12.000. São 7,5 metros
de comprimento, 2,5 m de largura e altura e seis toneladas, com
espaço para até nove passageiros, mais 200 litros. Na caçamba, mais
4 toneladas. A Tropical Cabines, de Marechal Cândido Rondon (PR),
credenciada pela Ford, também transforma outros modelos como a
Ranger e a F-250.

Disparado o maior
mercado automotivo
do mundo – os
números chineses
são superlativos. A
venda de carros no
primeiro semestre
saltou 47,6%, com

9,02 milhões

TROPICAL CABINES, DIVULGAÇÃO

de unidades. A
produção de 8,92
milhões de
veículos cresceu ainda
mais – 48,84%.

A revisão do
Código de Trânsito
Brasileiro poderá
obrigar a instalação de
temporizadores nas
sinaleiras para alertar
motoristas e pedestres
sobre o tempo restante
do sinal .

 Com a economia em

alta, a fila de espera
por determinados
tipos de caminhões
pode levar mais de
dois meses.

o final do mês, promoção
Zero Grau Peugeot oferece
ar-condicionado a “custo zero”
para as linhas 207 e 307.
 A Chrysler começou
a seleção de seus
concessionários,
que também serão
revendedores Fiat,
em 125 cidades de
41 Estados norteamericanos.
 Chinês Li Shufu, principal

executivo da Zhejiang
Geely Holding Group,
comandará também a Volvo
Car Corporation quando
o grupo asiático finalizar
a aquisição da marca
sueca junto a Ford Motor
Company.

Meu carro inesquecível
FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Uma picape para toda a família

FERRARI SHELL, DIVULGAÇÃO

do comando da Fiat,
a Tramonto, nova
concessionária da marca
italiana da Padre Cacique,
Zona Sul de Porto
Alegre, será inaugurada
oficialmente no começo
de agosto.

 Sinal da concorrência: até

Ford Scala OffRoad, de Cleber
Fagundes/Porto
Alegre
“Com amortecedores
a gás e várias
modificações
personalizadas.”

 Envie para
o e-mail sobre.
rodas@zerohora.
com.br seu carro
inesquecível, com
foto, texto de duas
linhas, identificação e
telefone para contato.
Você também pode
estar na foto

Variant 1974, de
Mauro P. Pires/
Rio Grande

ZEROHORA.COM

“Foi exaustiva a
restauração desta
joinha, mas valeu
a pena!”

Veja também
em
www.
zerohora.com/
participe



