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Na busca por adquirir um carro, o consórcio voltou a ser

boa opção para os brasileiros que não conseguem ou

não querem ingressar no financiamento. De janeiro a

agosto de 2022, o Sistema de Consórcios vendeu mais

de 2,57 milhões de novos "planos", um crescimento de

11% em relação ao mesmo período de 2021, segundo a

Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios

(ABAC).

Mitsubishi

Desde 2009, a Mitsubishi Motors está junto com a

Santander Brasil no Ride. O que pouca gente sabe é

que na época, o fundador da Brasil Ride, Mario Roma,

usou uma 4x4 da marca para explorar a região da

Chapada Diamantina (BA), uma atração turística.

Pneus

Por que não se deve usar pneus comuns em carros

elétricos? Os carros elétricos têm uma série de

demandas diferentes dos tradicionais, o que leva a uma

série de alterações nos projetos dos pneus. Pneus

impróprios pode impactar na segurança de frenagem e

na autonomia.

Hyundai

Em evento festivo que reuniu mais de 1,5 mil pessoas

recentemente, um total de 270 carros Hyundai

completaram uma volta no Autódromo Velocitta, em

Mogi Guaçu (SP). Recorde anterior, de 218 carros,

havia sido estabelecido em 2014, em Nevada, nos

Estados Unidos. Uma marca histórica!

JEEP Commander: atinge 30.000 unidades

PRODUÇÃO Com pouco mais de um ano do seu

lançamento no Brasil, o Jeep® Commander, que foi

desenvolvido no Brasil e é produzido em Goiana,

Pernambuco, chega a importante marca de 30 mil

unidades produzidas em nosso País. Com uma

proposta de reinventar o segmento de D-SUVs, o

Commander cumpre esse objetivo no Brasil e em outros

países da América do Sul onde ele também é vendido.

O modelo, que se destaca por elevar o patamar de

sofisticação da gama nacional da marca e por ser o 1o-

Jeep projetado e desenvolvido no Brasil, atinge 30.000

unidades produzidas pouco tempo depois de completar

um ano em nosso mercado. O Commander levou o

segmento de D-SUVs a outro patamar, vendeu 16.000

unidades no acumulado do nosso mercado em 2022 e

segue com alta demanda mês após mês, no acumulado

do ano tem 33,5% do segmento D-SUV.

Duas rodas

Comemorando 6 anos em 2022, a fábrica de motos da

BMW em Manaus receberá um investimento de R$ 50

milhões entre 2022 e 2025. É responsável pela

produção de modelos da BMW Motorrad e prevê

aumento de 25% na capacidade produtiva, 20% na mão

de obra, 50% na área útil da planta e na produção de 7

novos modelos até 2025.

Ranking
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O mercado de carros e comerciais leves seminovos em

setembro apresentou 933.236 unidades vendidas, ou

seja, redução de 3,7% quando comparado com agosto

deste ano. No acumulado,também houve retração,

registrando menos 16,6% quando comparado com o

mesmo período de 2021. Ao todo, foram vendidos mais

de 7 milhões.

Prêmio

A Pirelli foi confirmada com a pontuação máxima em

Sustentabilidade no setor de Componentes Automotivos

ATX, na Avaliação de Sustentabilidade Corporativa

2022 da S&P Global, obtendo a maior pontuação em

seu segmento. Os resultados publicados no dia 21/10

pela S&P Global, válidos para inclusão nos índices de

sustentabilidade do Dow Jones, destacam a pontuação

da Pirelli de 85 pontos.

Infrações

Mais de 4,5 milhões de multas foram registradas no

Brasil em agosto do corrente ano; crescimento foi de

86,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Avançar o sinal vermelho, não utilizar o cinto de

segurança e estacionar em locais proibidos também

estão no topo da lista de infrações em todo o Brasil.

* Os artigos publicados com assinatura não traduzem,
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sendo de responsabilidade total do autor.
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