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Na cidade somos todos pedestres.

ACELERAÇÃO: DE 
EMISSÃO: DE 100

Jardins: rua Colômbia, 810 - Tel.: 3372-8888 
Brooklin: av. Morumbi, 7.600 - Tel.: 5645-3000

novo BMW i3.
Born eleCTriC.

Esqueça tudo o que você conhece de carro. 
Ou melhor, não esqueça. Melhore tudo.  
Do design revolucionário ao desempenho,  
do consumo à emissão zero de poluentes. 
Apresentamos o novo BMW i3 - o primeiro  
carro elétrico que não foi adaptado: já nasceu 
100% elétrico. Sistema de propulsão e-Drive,  
a última palavra em BMW EfficientDynamics. 
Tão sustentável como divertido de dirigir, e 
que traz para o Brasil a 2.ª geração do BMW 
ConnectedDrive. Conexão total, como GPS 
integrado com o trânsito, serviços de concierge; 
além de notícias, informações sobre o tempo  
e acesso às redes sociais. BMW i3. Agora ter  
um BMW é ainda mais motivo de orgulho.  
Venha fazer o primeiro test drive  
de um novo mundo.

Acesse www.novobmwi.com.br e saiba mais.

Painel multi-indicador de 5,5”

Interior exclusivo e sustentável

BMW ConnectedDrive

Puro Prazer de Dirigir

autostar0 A 100 EM 7,9s.
A 0 PARA SEMPRE.
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HOW ALIVE ARE YOU?

Depois que você descobre o que é poder de verdade, é difícil viver sem.
E com um motor Supercharged de 550 Cv, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h
em 4.2 segundos, não há como duvidar do poder do F-TYPE Coupé.
Apenas lembre-se: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. 

• Motores: 3.0 litros V6 Supercharged e 5.0 litros V8 Supercharged, incluindo
 o exclusivo motor 5.0 V8 de 550Cv e 680Nm
• Transmissão Quickshift eletrônica automática sequencial de 8 velocidades com Jaguar
 Sequential Shift™
• Diferencial eletrônico ativo com sistema de Vetorização de Torque na versão
 F-TYPE R
• Carroceria em Alumínio Leve
• Bancos Performance estilo concha
• Cabine focada nas necessidades do motorista  
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A  B O R D O

» Visite nosso 
site www.

autostar.com.br

» App Autostar 
Magazine na 

App Store ou no 
Google Play

» Acompanhe as 
novidades no 

Instagram  
@autostaroficial

» Curta nossa 
página no 
Facebook 

facebook.com/
Autostarveiculos

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo trouxe algumas novidades 
da indústria automobilística para o próximo ano e é momento de se informar 

em primeira mão sobre a sofisticação, a beleza, a funcionalidade, o luxo e a segu-
rança dos modelos, que muito em breve marcarão presença nas nossas lojas.

Neste contexto, nossa capa apresenta o destaque da Land Rover nesse 
megaevento, o Discovery Sport. O novo SUV compacto esportivo é extraordinário 
e aposta em um design arrojado e aerodinâmico para garantir o conforto e a 
dirigibilidade na cidade ou nas rotas off-road.

Outras ótimas companhias são o BMW M4 Cabrio – um casamento perfeito 
entre o alto desempenho e o prazer de dirigir um conversível –, e o Jaguar XE – o 
lançamento do sedã mais importante da marca inglesa dos últimos tempos. 

Veja também a onda das redes de streaming music que ganham mais usuários; 
os food trucks que conquistaram as ruas dos centros urbanos e uma fascinante 
dica para curtir os tempos de marajá. 

Confira, ainda, as mudanças planejadas para melhor atender você, nosso 
cliente. E aproveito este espaço para anunciar que em breve mais uma marca 
premium de duas rodas chega à rede de concessionárias Autostar. Contaremos 
todos os detalhes na próxima edição. Uma ótima leitura!

Fernando Portella, sócio-diretor 

BMW M4 Cabrio (no alto), 
bate-papo com Sabrina Sato 

e novo Jaguar XE

Novidades à vista
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Painel de controle

gastronomia » FOOD TRUCKS
Circulando sobre quatro rodas, gastronomia urbana se reinventa  

e agrega ainda mais sabor e opções a qualquer paladar

showroom » VOLVO
Pioneiro, XC90 marca uma nova fase da fabricante e estreia novidades 

que prometem repercutir em todos os próximos lançamentos

banco da frente » SABRINA SATO
Uma mulher poderosa e que conquista a todos! Conheça o jeito singular, o 

bom humor e a beleza da apresentadora mais requisitada da Rede Record

showroom » BMW
Família M ganha um aventureiro: M4 Cabrio, o conversível de alto 

desempenho e equipado com o TwinPower Turbo 3.0 de seis cilindros

tecnologia» MÚSICA SEM LIMITES 
Sem ocupar espaço, plataformas de streaming conquistam os usuários 

pelas facilidades de uso e recursos para ouvir e conhecer diversos sons

vitrine » HITS DE VERÃO
Renda-se ao calor com os acessórios em tons de vermelho e laranja que 

são as tendências da temporada mais quente do ano

showroom » JAGUAR
Extremamente estável, sedã XE é o único com chassi montado  

em monobloco de alumínio, compondo 75% de sua estrutura
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showroom » LAND ROVER
Menina dos olhos da marca no Salão Internacional do Automóvel em 

São Paulo, novo SUV Discovery Sport pretende tirar o fôlego dos fãs16

42

combustível 
Destinos surpreendentes para conhecer de balão, réplica do MINI clássico 

em Lego, Gisele Bündchen e Chanel No5 e mais dicas de cultura e lazer
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 showroom» KIA
Segunda geração do Soul vem em duas versões para cavar maior participação  

no mercado brasileiro e competir na categoria de crossovers premium 

showroom » JEEP
Com capacidade 4x4 e tecnologias, novo Renegade revoluciona a categoria  

de SUVs compactos e será fabricado no Brasil a partir de 2015

retrovisor » DISCOVERY
Criado há 25 anos, o lendário modelo 4x4 da Land Rover tem sua trajetória  

evolutiva marcada por inovação, tecnologia, design, conforto e segurança 
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Com treinamentos rápidos e de alta intensidade, academias ampliam as variações 

de exercícios que oferecem um rápido retorno para colocar o shape em forma

autostar » NOTAS
Evento BMWi e modelos elétricos e híbridos i3 e i8, reinauguração da loja MINI, novo 

showroom e centro técnico no Brooklin e caravanas de bate e volta agitam o trimestre

caminhos do mundo » ÍNDIA
Viaje com pompas e circunstâncias e conheça os fascínios de uma terra 

milenar, de rotas comerciais históricas e vastos impérios50
54
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Nova geração chega ao Brasil com evoluções positivas, combinando inovações  

em espaço, segurança, acessórios e na motorização do Cooper e Cooper S
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Polivalente, sutil, confortável e com preço acessível, nova Tiger Explorer se destaca  

nos principais critérios avaliados pelos consumidores conscientes

showroom » HARLEY‑DAVIDSON
Modelos V-Rod Muscle e Night Rod Special têm motor Revolution®, V-Twin 60°, 

refrigerado a líquido e cinco marchas, desenvolvido em parceria com a Porsche
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Passeio de balão

P O R  R A F A E L  P E R S A N
A v e n t u r aC O M B U S T Í V E L
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Destinos surpreendentes, vistas panorâmicas e vento no rosto. 

A combinação perfeita pode ficar ainda melhor se você estiver 

dentro de um balão. Já imaginou? Acompanhe os melhores roteiros 

selecionados e inclua um passeio pelos ares em sua próxima viagem.

Capadócia (Turquia) | Com várias empresas especializadas em oferecer 

o passeio, a região de cordilheira e de vales ganha características ain-

da mais interessantes com suas casas esculpidas nas pedras e seus 

vilarejos antigos. 

Vale do Loire (França) | Com direito a champanhe e vistas para o pôr 

do sol, os roteiros proporcionam uma visão privilegiada dos castelos lo-

cais, do rio Loire (um dos maiores do país), dos longos campos verdes 

e de alguns povoados.

Ártico (Arctic Kingdom) | As baleias migratórias fazem do passeio de balão 

uma experiência inigualável, assim como o silêncio e a vastidão da grande 

área, que revela durante o percurso icebergs, focas e ursospolares.

Canyon Point (EUA) | Localizados no sul de Utah, perto da fronteira com o 

Arizona, os voos trazem vistas inéditas das formações rochosas da região, 

que é cercada pelo Grand Canyon, Monument Valley, Grand Staircase-Es-

calante e Bryce e Zion National Parks.

Gstaad (Suíça) | Os imponentes Alpes Suíços podem ser explorados de 

perto num voo deslumbrante, que inclui florestas, lagos e picos cobertos 

por neves eternas. Os passeios são oferecidos durante os meses de 

primavera e verão, quando as temperaturas estão agradáveis.

Outros destinos | Em Sossusvlei, região localizada no sul do deserto da Na-

míbia; em Masai Mara, área de reserva nacional do Quênia; em Bagan, 

cidade sagrada de Myanmar; em Teotihuacan, antiga região pré-colombiana 

do México; e em Kruger Park, na África do Sul. 0
9
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O Saint Andrews (www.saintandrews.

com.br) é sofisticado e digno de um 

atendimento vip. Localizado em Gramado, a 

125 km de Porto Alegre (RS), o primeiro ex-

clusive house do Brasil tem uma vista des-

lumbrante do Vale do Quilombo. Destinado a 

no máximo 22 hóspedes, que podem desfru-

tar de serviços personalizados, como pacote 

específico para fechar o hotel, seus ambien-

tes contam com adega, restaurante, pada-

ria, sala de massagens, gazebos, saunas e 

piscina coberta e climatizada. O hotel oferece 

os traslados do Aeroporto Salgado Filho com 

chofer e a recepção é feita por um mordomo, 

à espera com um espumante. 

A decoração clássica das 11 suítes possui 

diferentes objetos e cores relacionadas aos 

seus respectivos nomes – diamante, jade, 

rubi etc. Já a gastronomia franco-italiana 

valoriza os ingredientes orgânicos e receitas 

desenvolvidas especialmente para cada um 

dos hóspedes. 

Castelo

C O M B U S T Í V E L
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ESPAÇO E DESEMPENHO 
COMO VOCÊ NUNCA VIU. 
E SE VIU, FOI DE RELANCE. 

Novo BMW Série 3 GT. Um novo conceito de carro com a capacidade de transportar todas as suas conquistas até aqui. Design e estilo de um legítimo Série 3, 
com o conforto GT. No porta-malas cabe tudo, no banco de trás cabem todos. O conjunto motor e câmbio automático de 8 marchas é puro desempenho.  
E, quando o carro atinge 110 km/h, o aerofólio ativo traseiro sobe automaticamente, para garantir sua estabilidade. Mais: câmera traseira e BMW ConnectedDrive 
com o novo iDrive Touch Controller. Nas versões 320i GT Sport com 184 HP e 328i GT M Sport com 245 HP. Tudo para sua vida ser ainda mais GT.

NOVO BMW SÉRIE 3 GT. 

Brooklin: Av. Morumbi, 7.600 – (11) 5645-3000
Vila Olímpia: Rua Gomes de Carvalho, 421 – (11) 3058-8888
Jardins: Rua Colômbia, 810 – (11) 3372-8888

Puro Prazer de Dirigir

Todos juntos fazem um trânsito melhor. 
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C o n s u m o
P O R  R A F A E L  P E R S A N

Edição de colecionador
Os fãs de carros em miniatura e os apreciadores de automóveis esporti-

vos não podem deixar de adquirir a réplica do MINI Clássico em Lego. A 

novidade compõe a frota de produtos da linha Creator Expert e está disponível na 

forma de um conjunto com 1.077 peças, proporcionando a construção autêntica 

do modelo europeu.

Os designers da Lego se basearam no modelo da última geração do MINI Cooper 

Clássico produzido até o ano 2000, recriando o seu carisma em pecinhas coloridas 

e meticulosas. Rico em detalhes, quando totalmente montado, o automóvel tem 

25 centímetros de comprimento, 14 de largura e 11 de altura, preservando, as-

sim, as proporções características da marca. Além disso, a aparência inconfundí-

vel é assegurada pela cor da carroceria em British Racing Green, pelo teto branco 

e pelos assentos de cor bege, bem como pelo volante do lado direito da direção e 

pela placa amarela da traseira. Tudo igualzinho ao modelo requintado.1
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C O M B U S T Í V E L

Estrelado pela übermodel Gisele 

Bündchen, “The One That I Want” é o 

novo filme da Chanel para celebrar a icônica 

fragrância Chanel Nº5. Produzido pelo reno-

mado diretor Baz Luhrmann (Moulin Rouge! e 

O Grande Gatsby), a película apresenta uma 

mulher moderna, decidida e que é livre para 

fazer suas escolhas e seguir seus desejos. 

Assim como as protagonistas anteriores – 

Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, Carole 

Bouquet e Nicole Kidman – Gisele representa 

seu tempo por ser uma das pessoas mais 

dinâmicas da década. Sem diálogos, o cover 

de Lo-Fang para “You’re the one that I want” 

é o fio condutor da história.

Criada a pedido de Coco Chanel pelo perfu-

mista Ernest Beaux, em 1921, Chanel Nº 5 

reflete uma visão moderna de feminilidade e 

recebe este nome porque cinco era o número 

da sorte da estilista e a fragrância foi apro-

vada na quinta versão.
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C u l t u r a  e  L a z e r
P O R  J Ú L I A  C A R M O N AC O M B U S T Í V E L

caribenho
Dicas quentes para quem planeja uma viagem a Cancún, 

no México. A revista americana Traver + Leisure classifi-

cou o The Beach Club @ ME e o Rose Bar, ambos no resort ME 

Cancún, da marca ME by Meliá, como a melhor balada e um dos 

melhores bares da cidade litorânea, respectivamente. A boate é 

conhecida por acolher jet sets e proporcionar as festas mais “in” 

da região. Já o Rose Bar é muito popular por oferecer ritmos 

que variam ao longo da semana em um reduto mais calmo, com 

atmosfera burlesca. Atreladas aos encantos da região caribe-

nha, as opções garantem experiências perfeitas para contem-

plar uma glamorosa viagem.

Em ritmo

Em 2015, a Holanda homenageará o 125º ani-

versário do falecimento de um de seus filhos 

mais ilustres: Vincent Van Vogh. Em todo o país 

haverá eventos, exposições e intervenções culturais 

para celebrar a história e o legado do pintor. Entre 

algumas das atividades já prontas está a ciclovia 

interativa na província de Brabante do Norte, com-

posta por pedras fotossensíveis que acendem à noite 

e criam belos reflexos de luz quando as bicicletas 

passam – uma alusão ao seu famoso quadro A Noite 

Estrelada. Já os museus Van Gogh, em Amsterdã; 

Kröller-Müller,  em Otterlo; e Noordbrabants Mu-

seum, em Den Bosch, homenagearão o artista com 

exposições especiais em torno do tema “Van Gogh 

– 125 anos de inspiração”. Veja a programação com-

pleta em http://goo.gl/toSeLs ou baixe o app Touch 

Van Gogh (Android e iOS) para explorar as pinturas e 

os segredos do holandês.

Inspiração 
Van Gogh

créditos: Studio Roosegaarde, Van Gogh Bicycle Path

http://goo.gl/toSeLs


CONECTE-SE COM O MUNDO, DIRETAMENTE DE SEU VOLVO.* O Sensus Connect é o mais 
novo sistema integrado ao carro, que reúne entretenimento, conectividade e uma série de serviços 
e informações úteis para o seu dia a dia. Através dos aplicativos, você pode escutar milhares  
de músicas, podcasts, criar suas playlists e ainda ouvir estações de rádio on line.

/ VolvoCarsBR | Saiba mais sobre A NOVA LINHA 2015 em volvocars.com.br

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

*O Sensus Connect é uma tecnologia que dá suporte à utilização de aplicativos. Os aplicativos são desenvolvidos por terceiros, sobre os quais a Volvo não tem qualquer responsabilidade quanto à sua funcionalidade e operação, o que deve ser verificado pelo 
usuário junto ao fornecedor. Os aplicativos aqui apresentados podem não estar disponíveis no Brasil. A conexão de internet 3G ou 4G de celular não está inclusa e deverá ser contratada pelo cliente em uma operadora à sua escolha. 

Para quem acha 
que estar conectado 
não é opcional.
Linha Volvo 2015 agora com conectividade 
e entretenimento de série.

Santo Amaro
Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 722
(11) 5643-4400

Pacaembu
Av. Pacaembu, 1.396  
(11) 3217-6666

SÃO PAULO
Av. Dr. Washington Luís, altura do n.° 280  
(13) 3202-4040

SAntOS
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Mais novo SUV compacto da Land 
Rover, o Discovery Sport chegará ao 

mercado global e nacional somente em 
2015, mas tirou o fôlego de muita gente 
no Salão Internacional do Automóvel de 
São Paulo deste ano. Membro da família 
Discovery, juntamente com o atual Land 
Rover Discovery, o esportivo foi criado e 
desenvolvido para superar qualquer de-
safio, apostando em um design arrojado e 
aerodinâmico e em flexibilidade interior 
com mais conforto e espaço.

As tecnologias utilizadas no novo 
Discovery Sport foram testadas em to-
dos os tipos de terreno durante 18 meses 

e apresentam diversas opções. O sistema 
de condução é o Terrain Response que 
garante uma direção ágil, estável e con-
trolada, além de tração aprimorada que 
reduz o torque do motor ao otimizar a 
aceleração e a frenagem. Em off-road, 
o recurso oferece o Active Driveline*, 
eficiente em pisos com grama, casca-
lho e neve, lama e atoleiro e areia. Já 
em on-road, a opção Dynamic* ilumina 
o display com luz vermelha para uma 
condução envolvente. O modelo oferta 
ainda o sistema opcional de condução 
Efficient Driveline* para uma dirigibili-
dade mais segura e confiante. 

Conforto e sofisticação alinhados à alta 
tecnologia fazem do Land Rover Discovery Sport 

um modelo exclusivo e cheio de surpresas
Por Rafael Persan



s h o w r o o m     L A N D  R O V E Rs h o w r o o m     L A N D  R O V E R

Com três opções de motor – o propulsor 2.0 Si4 
gasolina de 240 cv e injeção direta de combustível e 
a opção 2.2 turbodiesel nas versões TD4 e SD4 que 
trazem 150 e 190 cv, respectivamente –, o modelo é 
extremamente versátil e equipado com o câmbio ZF 
9HP de nove velocidades. O painel é organizado com 
tela de 8 polegadas sensível ao toque e também tem 
as opções de head-up display e interação intuitiva.

Conforto master
Outro ponto que chama a atenção é a máxima 

preocupação com a comodidade dos passageiros. A 
segunda fileira de assentos stadium é extremamente 
confortável, com o maior espaço da categoria. Já a ter-
ceira fileira opcional 5+2 permite que o cliente adicio-
ne dois assentos pequenos na traseira de forma práti-
ca. No mais, o novo Discovery Sport tem espaço para 
carga de 541 litros e dispõe de assentos climatizados.

Seu design contemporâneo e exclusivo é compro-
vado em sua carroceria compacta de excelentes pro-
porções. As superfícies perfeitamente definidas e o 
toque moderno são elementos combinados para criar 
um SUV mais emocional e interessante. A beleza da 
parte externa se estende à cabine, que se completam 
com as superfícies clean e refinadas. 

Para a cidade também
O novo SUV da Land Rover conta com assistên-

cia inteligente para manobrar em vagas mais com-
plicadas. Nas funções paralelo, perpendicular e 
saída, os sensores detectam os obstáculos ao redor, 
enquanto o motorista controla o acelerador, as mar-
chas e o freio, e o veículo estaciona. Prático, não é? 
O modelo ainda tem a função opcional do sistema 
de câmeras 360º*, com visão quase total ao redor do 
veículo na tela. Essa ferramenta é ideal em situações 
complexas, como rebocar um barco ou trailer aco-
plado, podendo exibir diferentes imagens ao mes-
mo tempo.

Para quem gosta de pegar estrada, o piloto auto-
mático é indispensável porque mantém a velocidade 
constante até o motorista usar os freios ou desativar 
os controles no volante. Já nas vias movimentadas 
das grandes cidades, o monitor de ponto cego é 
fundamental. Quando o veículo entra neste está-
gio, o sensor de aproximação e detecção de trân-
sito em ré ativa uma luz de alerta no espelho da 
porta correspondente, que permite a troca de pista 
com segurança, detectando veículos que se aproxi-
mam rapidamente. 

* Disponíveis apenas para os veículos com cinco assentos.
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Autostar Land Rover
(11) 3372-7777 (Av. Europa) 

(11) 2344-4444 (Morumbi)

(13) 3202-4040 (Santos)

AO INFINITO E ALÉM!
Promoção inédita no âmbito mundial, a “Galactic Discovery” vai levar quatro 

amigos apaixonados por aventura ao espaço a bordo de uma nave da Virgin 
Galactic, parceira da Land Rover. Os participantes de 40 países tiveram até 31 de 
outubro para escrever uma frase que respondesse à pergunta “Você está pronto 
para descobrir?” e postar um vídeo de no máximo 30 segundos sobre o tema. 

O vencedor da etapa brasileira foi anunciado no último dia do Salão do 
Automóvel de São Paulo deste ano, e ganhou um fim de semana com três 
amigos no Land Rover Experience Centre, localizado no Hotel Fazenda Dona 
Carolina, um dos mais luxuosos do interior de São Paulo, para desfrutar de 

uma frota completa de veículos da marca, com pistas off-road cheias 
de obstáculos. Já o ganhador da promoção global será anunciado 

em dezembro e, junto a três acompanhantes, terá a 
oportunidade de ver a Terra desde o espaço e de sentir a 
gravidade zero, literalmente!

Grandes personalidades do mundo da aventura são 
embaixadores dessa promoção, que marca o lançamento do 
Discovery Sport. No Brasil, o tenista Bruno Soares foi o 
escolhido. Segundo o diretor global de Marketing Phil Popham, 
“essa é a chance de ganhar a viagem mais espetacular de uma 
vida. A tradição aventureira da Land Rover, que traz em seu 

DNA o aspecto explorador e o desejo de ir sempre acima e 
além, não poderia ser mais bem traduzida do que em uma 
viagem ao espaço”.

Ficha técnica  Discovery Sport 
» Motor: propulsor 2.0 Si4 (gasolina)
» Potência: 240 cv e injeção direta de combustível
» Câmbio automático: ZF 9HP de nove velocidades
» Modelo: Discovery Sport (turbodiesel) 
» Motor: 2.2 nas versões TD4 e SD4 
» Potência: 150 e 190 cv respectivamente
» Câmbio automático: ZF 9HP de nove velocidades
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b a n c o  d a  f r e n t e     R E N A T A  F A N

Mulher poderosa e de beleza singular, Sabrina Sato  
é dona de inúmeras qualidades. A principal delas é saber 
levar a vida de boa, com muita leveza e humor de sobra

Por Isabelle Favarin
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b a n c o  d a  f r e n t e     S A B R I N A  S A T O

Ela vai te  
conquistar!

Uma pessoa versátil, sem dúvida, que encanta a 
todos com seu carisma, sua espontaneidade e 

sua simpatia. Para Sabrina Sato, não existe tempo 
ruim. Ela é apresentadora, modelo, humorista, dan-
çarina, repórter, atriz, cozinheira nas horas vagas, 
sabe rir de si mesma e não tem medo do novo. Encara 
com coragem os desafios que aparecem. Seu segre-
do? Ser autêntica, acreditar em si e sempre ouvir o 
coração. Em entrevista exclusiva à Autostar Magazi-
ne, Sabrina exalta a admiração que sente por Hebe 
Camargo, sua eterna musa inspiradora, fala sobre a 
importância da família, de estar perto de quem ama 
e a preferência pelos carros esportivos. 
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Você saiu de Penápolis (SP) ainda adolescente, veio para 
a capital e conquistou o mundo. Como foi essa mudança? 
Quais as dificuldades que teve na época e o aprendizado 
que tirou dessa experiência?
Desde pequena, eu queria trabalhar na televisão. Fui para 
o Rio de Janeiro fazer faculdade de dança e depois segui 
para São Paulo, com a intenção de estudar jornalismo. Foi 
quando surgiu a oportunidade de entrar no Big Brother 
Brasil, em 2003. Tinha 21 anos, na época. Não programei 
a minha carreira, fui seguindo o meu coração. Hoje, estou 
mais madura e segura. Isso me encoraja a encarar um pro-
grama novo e atuar no cinema, por exemplo. Tenho uma 
inquietude artística que me faz sempre querer algo novo e 
aprender mais. Amadureci muito nesse tempo. Aprendi a 
seguir meu instinto e a escutar meu coração. 

Você é uma pessoa versátil. Consegue entrevistar persona-
lidades de diferentes estilos e classes sociais com a mes-
ma desenvoltura e carisma. Qual o segredo?
Não tem segredo nenhum. Acredito que não seja algo es-
pecífico, mas uma mistura de diversos fatores. Sou assim 
do jeito que todos me conhecem.

Seu jeitinho doce de menina e ao mesmo tempo de mulher 
fatal conquista a todos. Você é uma pessoa naturalmente 
sexy. Isso já te atrapalhou em algum momento?
Não me acho sexy. Mas, mesmo assim, isso nunca me 
atrapalhou em nada. 

É notável e admirável o orgulho e o amor que sente pelas 
suas raízes. Você já declarou ser uma pessoa bem família 
e caseira. De que forma lida com a rotina intensa que tem 
hoje? Quanto tempo consegue dedicar a simplesmente ficar 
em casa, curtindo quem ama?
Acho até que lido bem com tudo isso. Amo a minha pro-
fissão e o meu trabalho. Tudo o que é feito por amor não 
nos cansa, tanto (risos). Sempre que possível, gosto de ficar 
quietinha em casa, ao lado da minha família, seja aqui ou 
em Penápolis, com meus pais e o mais novo membro da 
família, meu sobrinho lindo, o Felipe, de nove meses (filho 
da irmã Karina). Amo passar horas e horas conversando 
com ele. Também aproveito meus dias livres para rever os 
amigos e ficar com o meu namorado (João Vicente de Cas-
tro, humorista da sitcom Porta dos Fundos).
 
Você se inspira em alguém? Qual a personalidade que mais 
admira e por quê?
Se tem alguém que sempre admirei é a Hebe Camargo, 
ícone da televisão brasileira. Uma pessoa carismática que 
levou alegria a todos. Essa é a minha intenção também. 
Muito do que faço hoje é inspirado nela. 

Existe algum hobby que você tenha, ou alguma paixão que 
poucas pessoas saibam?
Adoro cozinhar. Faço jantares em casa para os amigos e 
para o meu namorado. Não sou ótima, mas até que levo 
um pouco de jeito. Também gosto de ler e assistir a séries.

Tem algum livro preferido e um estilo de filme de que  
mais gosta?
Estou adorando ler “A Culpa é das Estrelas”, do John 
Green. Já filmes, eu gosto de tudo. Desde os clássicos até 
os mais leves, como comédias românticas, por exemplo. 
 
Curte dirigir? Gosta de pegar estrada ou prefere passeios 
pela cidade? Para onde costuma ir?
Eu adoro dirigir, viajar e fazer trilhas. Mas ultimamente 
eu não estou dirigindo muito, então aproveito o tempo 
que estou no carro, de passageira, para responder e-mails, 
postar uma foto no Instagram e tuitar (risos).
 
Quais são os lugares na capital que mais te encantam?
Moro em Perdizes e adoro o bairro por ser tranquilo e 
arborizado. Gosto de caminhar e faço quase tudo a pé. 
Também amo correr no Parque Ibirapuera. 
 
Tem algum modelo de carro preferido? Gosta dos mais com-
pactos ou os de aventura? Algum sonho de consumo sobre 
quatro rodas?
Gosto dos modelos mais esportivos, no estilo SUV. Prefiro 
carro grande, clássico e confortável.
 
Quais são seus planos para 2015?
Agora estou 100% focada no meu programa, pensar em no-
vas pautas, coisas diferentes. Penso em casamento e filhos 
também, mas não sei se para 2015. Não tenho pressa. 
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Em ótima 
companhia
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BMW M4 Cabrio é o  
casamento da esportividade  
e do conforto pelo prazer de 
dirigir um conversível
Por Sílvia Verônica

A família M ganha agora o seu 
membro mais aventureiro, o BMW 

M4 Cabrio. Combinação perfeita de alto 
desempenho e da singular sensação de 
liberdade ao dirigir um veículo conver-
sível, o Cabrio é equipado com motor 
TwinPower Turbo de seis cilindros em 
linha (3.0 L), que entrega 431 hp de po-
tência e torque de 550 Nm, mesmos va-
lores encontrados nos modelos M3 Sedã 
e M4 Coupé. O motorista tem respostas 
rápidas ao mínimo toque no acelerador. 
Com a capota aberta ou fechada, estar ao 
volante do M4 Cabrio é ter momentos 
especiais de prazer.

A experiência única começa em ve-
locidades até 18 km/h, quando a capota 
rígida retrátil abre automaticamente em 
cerca de 20 segundos. Depois, basta se 
entregar a uma condução suave e inten-
sa, que leva o conversível aos 100 km/h 
em 4,4 s, com o câmbio de sete velo-
cidades e dupla embreagem M Double 
Clutch. A alta potência torna o Cabrio 
preparado para qualquer desafio. 

Entradas na parte frontal permitem 
acesso de enorme volume de ar, o que 
arrefece o propulsor, mesmo em situa-
ções extremas. A velocidade final é de 
250 km/h, limitada eletronicamente. 
Com o botão de experiência de condu-
ção, é possível acionar o modo Comfort 
para uma afinação standard do motor e 
da transmissão.

Ficha técnica  BMW M4 Cabrio
» Motor: TwinPower Turbo de 6 cilindros em linha (3.0 L)
» Potência: Potência: 431 hp
» Torque máximo: 550 Nm
» Câmbio automático: sete velocidades e dupla embreagem M Double Clutch 
» Aceleração de 0-100 km/h: 4,4 s
» Velocidade máxima: 250 km/h
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Linhas exclusivas
O design traz o DNA da família M4 e, com a capota 

fechada, o Cabrio segue as linhas de um coupé. A di-
ferenciação está no formato do capô, que reforça a sua 
personalidade bastante esportiva, além dos espelhos 
com hastes duplas.

Por dentro, encontra-se o requinte e o conforto espe-
rados da marca. Os acessórios originais BMW destacam 
a elegância desportiva do modelo, com mais versatili-
dade. Os bancos de couro, por exemplo, têm ajustes 
elétricos e diferentes opções de tonalidades. 

Outros detalhes notáveis são o volante esportivo com 
borboletas para a troca de marcha manual, o head up 
display – visor que projeta diretamente no para-brisa 
informações importantes sobre velocidade e outros de-
talhes de condução, para que o motorista não precise 
desviar o olhar da estrada – e a câmera de ré com visão 
360 graus. 

A lista de itens e equipamentos vai longe e o M4 
Cabrio conta com as versões Luxury, Modern e Sport. 

Força e leveza
Uma vez em contato com a alta potência e o 

comportamento agressivo do M4 Cabrio, o mo-
torista descobre uma característica surpreen-
dente: a extraordinária leveza. Construído com 
alumínio e CFRP (material plástico reforçado 
com fibra de carbono), o veículo é extremamen-
te leve e rígido, pesando 60 quilos a menos que 
o Série 4 convencional. O uso desses recursos 
permitiu também desenvolver o eixo cardã em 
uma única peça, e o resultado foi eficiência em 
peso e aumento da durabilidade.

A tecnologia característica dos modelos 
BMW também é marcante no Cabrio e repre-
sentada pelo pacote completo de facilidades do 
ConnectedDrive, além de 20 gigabytes em um 
disco interno do próprio automóvel para arma-
zenar milhares de músicas. O Cabrio conta tam-
bém com o sistema M Differential e o Dynamic 
Stability Control. 

Com design esportivo, os 
retrovisores da linha M têm luzes 
de mudança de direção em LED e 

os bancos do Cabrio oferecem 
apoio lateral e diversas 

possibilidades de regulação elétrica

Autostar BMW
(11) 3372-8888 (Jardins) 

(11) 5645-3000 (Brooklin)
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MAIS UM M ESPECIALÍSSIMO
Outro membro ilustre da família BMW está chegando 

ao Brasil: o M4 Coupé, equipado com um motor de seis 
cilindros 3.0 L e 431 cv. O modelo cumpre o padrão 
global da marca de precisão e agilidade, com três 
modos de condução Efficiency, Sport e Sport Plus. 

Ele nasceu com vocação para o desempenho superior 
no uso diário e em pista de corrida. Durante a fase de 
desenvolvimento, os engenheiros trabalharam em 
estreita colaboração com pilotos profissionais da BMW 
Motorsport, e os testes foram realizados no lendário 
circuito de Nürburgring Nordschleife, na Alemanha. 

A aerodinâmica é tratada como diferencial no 
desenvolvimento dos modelos BMW M. A estrutura do 
M4 Coupé foi definida para canalizar o ar ao redor do 
carro e criar a melhor plataforma possível para a 
excelência dinâmica. Outro recurso é o sistema de 
refrigeração que garante o equilíbrio da temperatura 
ideal para o motor, trem de força e freios, mesmo em 
condições de operação sob cargas pesadas na pista 
de corrida.

No design externo, o M4 Coupé tem contornos 
poderosos e uma forte expressão tridimensional. Outra 
característica é a cúpula sobre o capô – que insinua o 
potencial do motor M TwinPower –, além dos espelhos 
exteriores que contribuem para otimizar a 
aerodinâmica. O interior é repleto de detalhes 
esportivos, completando todo o conjunto de beleza, 
conforto e ergonomia marcante da família.

Ficha técnica   
BMW M4 Coupé
» Motor: TwinPower Turbo de 6 cilindros em linha
» Potência: Potência: 431 hp
» Torque máximo: 550 Nm
» Câmbio automático: sete velocidades e dupla embreagem M Double Clutch 
» Aceleração de 0-100 km/h: 4,3 s
» Velocidade máxima: 280 km/h

A velocidade máxima é limitada a 250 km/h, mas 
o M Driver’s Package permite alcançar 280 km/h

Motor de seis cilindros, 3.0, com três modos de condução
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COM SERVIÇOS DE STREAMING, VOCÊ PODE OUVIR  
O SEU SOM PREFERIDO A QUALQUER MOMENTO
Por Caio Miranda

Se pensarmos bem, a vida é movida por 
trilhas sonoras. Existe a música preferida 

para se concentrar, namorar, praticar esportes, 
viajar, relaxar, se divertir ou realizar qualquer 
outra atividade.

Dirigir, por exemplo, tornou-se muito mais 
prazeroso e excitante desde que os sistemas de 
áudio foram integrados aos veículos. No en-
tanto, a necessidade de uma mídia sempre res-
tringiu a quantidade de opções, obrigando os 
usuários a selecionar as faixas preferidas. 

Com o boom dos aplicativos móveis e, con-
sequentemente, dos serviços de strea-
ming (ou fluxo de mídia, em portu-
guês), promoveu-se uma revolução 
na forma como se ouve música. Em 
vez de adquirir arquivos de áudio, 
a ideia é locá-los para ouvir onde e 
quando quiser. Por serem redes so-
ciais, você pode descobrir novos 
sons por meio de seus amigos. E 
isso resulta em plataformas para 
todos os gostos com milhares de 
músicas e playlists. 

t e c n o l o g i a     S T R E A M I N G  M U S I C
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MÚSICA
sem limites

harley-davidson®  
são paulo-spTodos juntos fazem um trânsito melhor.

Veículos e acessórios específicos podem variar de país para país, dependendo da 
legislação local. A variação de cores está sujeita a disponibilidade da concessionária.

ultra lIMItED

ULTRA LIMITED. A REDEFINIÇÃO DE IR LONGE.

HARLEY-DAVIDSON® É NA AUTOSTAR.
RUA LUIZ SERAPHICO JÚNIOR, 978 – SANTO AMARO – TEL.: (11) 3469-6800
AVENIDA EUROPA, 149 – JARDIM EUROPA – TEL.: (11) 5627-4444
WWW.AUTOSTAR.COM.BR
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t e c n o l o g i a     S T R E A M I N G  M U S I C

Sem ocupar espaço
Hoje, no mercado brasileiro, as principais empresas que oferecem esse serviço são: Spotify, Deezer e Rdio. 

Do ponto de vista de recursos, elas são bastante parecidas, basta procurar por uma faixa, um artista ou um 
álbum específico. Ambas também oferecem listas temáticas por estilo de música, década e até por atividade, 
por exemplo, “Pé na Estrada”. Esses aplicativos são compatíveis com Android, BlackBerry, Windows Phone, 
iOS, PC, Mac e web, e o usuário pode definir se vai utilizar a versão gratuita ou paga. 

Ao optar pela free, você vai ouvir propagandas – há pelo menos uma inserção a cada quatro músicas. Já as 
contas premium, que em todos os serviços citados custa R$ 14,90, não têm entradas publicitárias e possibili-
tam salvar os áudios em até três dispositivos distintos para ouvi-los em modo off-line. 

O recurso que mais chama atenção nas três principais plataformas indicadas é a função para montar estações 
de rádio em torno de uma música. Nesse caso, é só escolhê-la que o aplicativo sugere automaticamente outras 
canções relacionadas – um recurso bem legal para conhecer outros sons, novas bandas e cantores. A Autostar 
analisou os serviços de streaming mais badalados do momento para você acelerar seu carro com sua música fa-
vorita saindo dos alto-falantes. Veja as dicas.

Spotify
A interface intuitiva é o que mais agrada. Oferece mais de 40 milhões de 

opções de música e já conta com 1 bilhão de playlists criadas. Com a melhor 
definição de áudio, o modo extreme permite obter qualidade de CD. Porém, se 
a velocidade da internet estiver baixa, é possível alterar para o modo normal.

Na seção Descobrir, o app faz indicações precisas com base no gosto do 
usuário. E ainda possibilita seguir artistas e personalidades para curtir o que 
eles ouvem. Outro destaque é a grande quantidade de plug-ins, que podem 
ser instalados para visualizar letras de músicas ou receber recomendações. 

Deezer
Em navegabilidade, não deixa a desejar e proporciona uma ex-

periência personalizada para descobrir novas músicas. Ao todo 
são 35 milhões de faixas licenciadas mundialmente. No entanto, 
não há a opção de alterar a qualidade do arquivo.

Ênfase para a série de aplicativos que pode ser agregada à pla-
taforma. O Spotizr, por exemplo, copia as playlists de usuários 
do Spotify que querem migrar para o serviço francês. O Chordify 
ajuda a descobrir os acordes das músicas. E os usuários do Shazam 
podem ouvir a música identificada diretamente no Deezer.

Rdio
Embora tenha sido o primeiro a chegar ao País, em 

2011, é o que possui a menor biblioteca de música, com 
25 milhões de títulos. O acervo satisfaz a procura, já que 
conta com diversas opções nacionais e internacionais.

Apesar de ter uma interface simples e menos intuitiva, 
com um visual mais limpo, ele também oferece alterna-
tivas para escolher a qualidade do áudio. Porém, possui 
uma taxa de transferência mais baixa, de 64 kbps. 

Você não precisa ter um carro 
blindado para andar em um. 

Na Autostar Rent a Car você encontra veículos, blindados ou não,  
de várias marcas e modelos por um preço acessível.

Seja para realizar serviços de transfer, transporte de documentos,  
city tour ou prestar serviços para estrangeiros e visitantes,  
na Autostar Rent a Car você conta com:

Preços acessíveis  |  Motorista 24 horas  |  Carros de várias marcas, blindados ou não
Atendimento exclusivo e diferenciado  |  Disponibilidade de locação imediata

Jardim Europa: 
Av. Europa, 646 
(11) 3060-2525 www.autostar.com.br
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Lançamento mais importante da Jaguar 
nos últimos anos, o aguardado sedã XE 
surpreende pelas inovações tecnológicas 
e pela sua arquitetura moderna
Por Ana Paula Oliveira

O pulo
 do gato

 Primeiro compacto executivo da Jaguar desde 
2009, o sedã XE desembarca no Brasil em 2015 com 

o crédito de ser o lançamento mais importante da fabri-
cante inglesa dos últimos anos.  Elegante e requintado, 
como todo bom carro inglês deve ser, o modelo, apre-
sentado no Salão Internacional do Automóvel de São 
Paulo, é também o pioneiro da montadora na utilização 
da plataforma modular global − que é capaz de entregar 
desde um sedã médio a um SUV de porte grande.
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Sistemas avançados de 
assistência oferecem 
medições precisas de 

velocidade e distância de 
objetos à frente do condutor

s h o w r o o m     J A G U A R

Ficha técnica  Jaguar XE

» Motor: Ingenium 2.0 (gasolina)

» Potência: 200 cv de potência em 5.500 rpm

» Câmbio automático: oito marchas

» Aceleração de 0-100 km/h: 7,7 s

» Velocidade máxima: 237 km/h

Segundo Nick Miller, engenheiro-chefe do 
projeto, o XE é o Jaguar mais estável e tecnológico 
já produzido. O pulo do gato, no entanto, está em 
seu chassi: é o único carro em seu segmento a usar 
um monobloco de alumínio, compondo 75% de 
sua estrutura (os outros 25% são de aço e ferro), 
excedendo qualquer concorrente no segmento. O 
resultado, segundo a montadora, é uma carroceria 
leve, mas imensamente forte e com níveis extre-
mamente elevados de resistência à torção.

O sedã também é o primeiro da marca a ser 
equipado com direção com assistência elétrica, 
ajustada para garantir a máxima capacidade de 
resposta e baixo consumo de energia. 

O XE possui vários modelos e versões de 
motor e transmissão, a exemplo do 2.0 turbo-
diesel, do 2.0 a gasolina de 200 cv e o V6 3.0 
a gasolina, de 340 cv de potência. Já com rela-
ção aos câmbios, o modelo conta com manual de 
seis marchas e automático de oito velocidades. 

Segurança ativa
A estrutura leve, porém resistente, do XE foi 

concebida para atender às mais exigentes normas 
em vigor. Complementando os níveis de proteção, 
um conjunto de sistemas avançados de assistência 
ao condutor foi desenvolvido para ajudar e apoiar 
o motorista, tornando as viagens mais seguras, 
mais relaxantes e ainda mais agradáveis. 

A Jaguar é uma das primeiras fabricantes do seg-
mento a utilizar a tecnologia de câmera 360 graus. 
Esse sensor atua como os olhos do sistema autô-
nomo de frenagem de emergência, já que fornece 
medições precisas da velocidade e da distância de 
objetos à frente − e pode aplicar uma parada total 
a fim de evitar ou atenuar uma colisão. Essa câmera 
também reconhece placas de trânsito e alerta o mo-
torista em caso de afastamento da faixa de rodagem. 

O XE também oferece sistemas como o piloto 
automático adaptativo, sensor de veículo próxi-
mo, monitoramento de pontos cegos, estaciona-
mento paralelo e perpendicular semiautomatiza-
do e detecção de tráfego em marcha a ré.
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Design ímpar
A Jaguar tem uma rica história de produzir carros 

sedutores e eficientes. O novo XE segue a tradição de 
unir forma e função de maneira ímpar. “Nossa missão 
era criar um design excitante e dinâmico que refletisse 
claramente o posicionamento do XE como um carro 
voltado ao motorista engajado”, afirmou Ian Callum, 
diretor de Design da Jaguar.

A espaçosa cabine abraça os passageiros do assento 
dianteiro – a profundidade do console central cria 
uma sensação de estar em um cockpit de corrida. As-
sim como no modelo F-Type, os ponteiros dos ins-
trumentos varrem toda a escala na hora da partida, 
reforçando os atributos esportivos do sedã. 

E mais: o XE conta com o novo sistema de infoen-
tretenimento InControl, que transfere aos ocupantes 
o melhor da tecnologia para conectá-los ao mundo e 
aumentar o prazer e a segurança de cada viagem. Com 

Autostar Jaguar 
(11) 2344-4444 (Morumbi) 

o Jaguar InControl Remote, usuários de smartpho-
nes iOS e Android podem conectar o veículo em 
qualquer lugar e controlar diversas funções, como 
o sistema de climatização, o travamento das portas 
e até mesmo ligar o motor. 

Já o Jaguar InControl Apps permite que o 
ocupante acesse aplicativos para smartphone 
por meio de tela sensível ao toque, facilitando a 
realização de uma conference call, a localização 
de uma vaga de estacionamento ou a reserva de 
um quarto de hotel. Outra sacada da montadora 
é fazer do XE um roteador de wi-fi, permitindo 
conectar vários dispositivos on-line nos locais 
onde há cobertura disponível.

Estreia em grande estilo
Para comemorar o lançamento mundial do XE, 

em setembro, a Jaguar convidou algumas das mais 
inspiradoras figuras britânicas para criar o proje-
to Feel XE, em evento montado em um palco flu-
tuante sobre o rio Tâmisa, na Inglaterra. Entre as 
atrações estavam a cantora Emeli Sandé, a banda 
indie Kaiser Chiefs e o Royal Ballet. 

Outra notícia é que, em anúncio feito no ano 
passado, a Jaguar Land Rover vai construir sua 
primeira fábrica brasileira na cidade de Itatiaia 
(RJ). A expectativa é que a montadora comece a 
produzir produtos nacionais a partir de 2016. 
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Consolidados nos Estados Unidos e na Europa, os food trucks 
– ou restaurante sobre rodas – conquistaram as ruas de cidades 

brasileiras, dando um novo tempero ao circuito gastronômico nacio-
nal. A novidade chegou a São Paulo há alguns meses e aos poucos 
está se espalhando com carros comandados por renomados chefs e 
jovens empreendedores que oferecem desde pratos típicos a lanches 
e salgados gourmet. Tudo com muita praticidade, encanto e um to-
que de sofisticação. Conheça algumas opções que já fazem sucesso 
junto aos brasileiros e escolha os seus sabores preferidos.

Os food trucks reinventam  
a gastronomia urbana 
com opções para os mais 
diversos paladares e estilos
por Isabelle Favarin

Sabor sobre rodas

g a s t r o n o m i a     F O O D  T R U C K S
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Acima, arroz com 
frutos do mar. 
Ao lado, o ceviche 
clássico do truckfo
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Vai um ceviche?
No cardápio do La Peruana, food 
truck comandando pela chef 
Marisabel Woodman, os ceviches 
são os protagonistas. O refrescante e 
tradicional prato peruano, que tem 
como ingrediente principal o peixe 
branco e frutos do mar marinados, 
é o mais pedido, principalmente 
nos meses mais quentes do ano. São 
três opções: o Clássico, o Mixto e o 
La Peruana, todos com a tradicional 
bebida aperitiva Leche de Tigre. Nos 
dias de frio, a pimenta peruana, que 
acompanha o exótico Tacu Tacu, 
ajuda a esquentar. Entre os pratos 
quentes, servidos apenas no almoço, 
há também o Lomo Saltado e o arroz 
com frutos do mar. A programação 
semanal é divulgada no Facebook 
(facebook.com/laperuanabr), 
no Twitter (@LaPeruanaBR), no 
Instagram (@laperuanabr) e no site 
www.laperuana.com.

Coxinha reinventada
A paixão pelo salgado motivou Juliana Nagy 

e João Victor a criar o Só Coxinha, uma kombi 
vintage cheia de estilo. Novos e sofisticados 

sabores deram mais tempero à receita que vem 
de família. Mas eles não revelam os ingredientes 

– dizem que é segredo guardado a sete chaves. 
Dentre as opções, você encontra a tradicional de 

frango, a de frango com catupiry e a de queijo. Já 
os fãs de doces tampouco se desapontam com a de 
nutella – grande vedete nas redes sociais – e a de 

doce de leite. As coxinhas são servidas em porções 
de oito ou 18 unidades. Acompanhe a dupla pelo 
Facebook (facebook.com/socoxinhasfoodtruck) e 

pelo Instagram (@socoxinhasfoodtruck).

http://www.laperuana.com
http://facebook.com/socoxinhasfoodtruck
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Tudo acaba em pizza!
Massa fininha e crocante recheada com ingredientes 
naturais e sempre fresquinhos. Essa é a proposta do 

Massa na Caveira, o truck de pizzas dos sócios Raphael 
Corrêa e Juliana Moreira, com opções que fogem do 

tradicional. A queridinha do público é a de calabresa 
defumada com muçarela, cebola-roxa, pimenta-dedo-de-

moça e ceboulette. Outras que complementam o 
cardápio são a de abobrinha com cream cheese, a de três 

queijos com alho-poró e a novidade de cheddar com 
cebola caramelizada, frango desfiado e bacon. O roteiro 

de circulação é atualizado diariamente, tanto no 
Facebook (facebook.com/massanacaveira) quanto no 

Instagram (@massanacaveira).

Temaki pós-balada
Durante o tempo em que morou em Nova York, o DJ Alan Liao 

ficou admirado com o hábito noturno dos nova-iorquinos de 
comer na rua. Ao retornar para o Brasil, em 2011, inaugurou o 
Temaki Navan, seu próprio food truck montado em um furgão 

adaptado que funciona com energia solar. A estratégia inicial era 
vender os cones japoneses como uma opção saudável, acessível 

e de qualidade nas saídas das baladas, em São Paulo e no Litoral 
Norte paulista. Os temakis foram tão bem-aceitos que o DJ 

começou a circular também durante o dia. Para os fãs de salmão, 
há 11 combinações diferentes no cardápio. Quem prefere atum 

tem sete variedades à escolha. Há também os especiais e um 
personalizável, que permite a escolha de ingredientes diferentes. 
Para saber a localização do Navan, é só acompanhar o itinerário 

pelo Facebook (facebook.com/temakinavan).  

Hambúrguer premium
Os chefs Márcio Silva e Jorge González acreditam que 
a comida forma um elo entre as pessoas. Com vasta 
experiência em restaurantes, eles decidiram sair da 
mesmice para estar mais próximos do público, uma 
interação que eles constroem por meio do Buzina 
Food Truck. No cardápio, há quatro opções de 
hambúrgueres com toques de requinte, dentre eles 
um vegetariano. O mais pedido é o Buzina Burger, 
com carne bovina, batata frita servida dentro do 
pão, tempero especial de aioli (maionese espanhola 
de alho) e linguiça portuguesa moída, que dá um 
gosto todo especial. O roteiro da semana é divulgado 
toda segunda-feira no Facebook (facebook.com/
buzinafoodtruck), no Instagram (@buzinafoodtruck) 
e no site www.buzinafoodtruck.com.

g a s t r o n o m i a     F O O D  T R U C K S

http://facebook.com/massanacaveira
http://www.facebook.com/buzinafoodtruck
http://www.facebook.com/buzinafoodtruck
http://www.buzinafoodtruck.com
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Motor Pentastar 3.2L V6 com 271 cv
e câmbio automático de nove marchas

Teto solar panorâmico elétrico com 
abertura e fechamento one touch

Central multimídia Uconnect 8.4”
touch screen com GPS

novo JEEP CHERoKEE

A vidA é bElA: 
tEm dEsign modERno, 
tECnologiA dE PontA 
E 271 CAvAlos.
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SÃO PAULO 
Morumbi: Av. Prof. Francisco Morato, 1.706 – (11) 5180-8400
www.autostar.com.br



Omega exclusivo
Para aqueles que amam um toque de exclusividade, o relógio Omega Seamaster Planet Ocean Orange Ceramic 
é o item que não pode faltar. Com um case escovado e polido de 43,50 milímetros, esta edição limitada tem uma 
pulseira de couro laranja e um fecho de platina, além de ser resistente a até 600 metros de profundidade na água.

 Quanto mais quente

melhor
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Renda‑se ao calor com as tendências da temporada
Por Claudia Zani

PARA ELES

Uma produção para os dias ensolarados precisa de um toque colorido e 
cheio de charme. Hits dessa estação, os tons vermelho e laranja estão por 

toda parte e não podem faltar em seu closet. Inspire-se nestas ideias.



Estilo e proteção
Acessório obrigatório no verão, os óculos de sol 
fazem mais que proteger os olhos. Eles podem 
complementar toda a produção. A nova coleção da 
Oakley, a Fall Out, mostra acabamentos e cores nas 
armações imitando diferentes elementos, como este 
de aço escovado.

Coleção homemade
Os icônicos driving shoes da Prada refletem toda a sofisticação que o homem 

moderno deseja. Os refinados pares são feitos à mão por um único artesão, seguindo 
um processo de mais de 200 passos. O modelo em destaque é de couro Saffiano, mas a 

nova coleção também tem as opções em camurça e em couro de avestruz.
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PARA ELAS

Espírito litorâneo
Altas temperaturas combinam com uma 

beachwear glamorosa. A Rosa Chá traz na 
coleção Alto Verão 2015, a Summer Spirit, peças 

cheias de personalidade, todas inspiradas na 
cidade australiana de Byron Bay – badalado 
reduto hippie nos anos 1970. Suas estampas 

exclusivas são escolha certa para curtir o verão.

Night ostentação
Para arrematar um look mais sofisticado, nada 
melhor do que uma sandália incrível. Esta, 
da Jimmy Choo, em couro laranja, é divina. 
Com fechamento traseiro por zíper e um salto 
agulha de 11 centímetros, deixa qualquer 
mulher ainda mais feminina e poderosa. 

fo
to

s:
 d

iv
ul

ga
çã

o



4
1

au
to

st
ar

au
to

st
ar

4
1

Em qualquer ocasião
Elegante e superfuncional, a bolsa 
da Tory Burch da linha York é a 
companheira perfeita, seja para passear 
no dia a dia, seja para ir ao escritório 
ou viajar em grande estilo. De couro 
Saffiano, com amplo espaço interno 
acolchoado, nela cabe um laptop de 
15 polegadas e muito mais. 

ESPELHO, ESPELHO MEU
De tempos em tempos, os óculos de sol com lentes 
espelhadas voltam a reinar como acessório fashion 
e must have no universo da moda. Os modelos da 
marca italiana Spektre são os atuais queridinhos 
das blogueiras de visual descolado, que adoram 
os formatos cheios de personalidade e que 
misturam elegância e muitas cores para compor, 
inclusive, o look street style.
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Volvo XC90 é o estreante de diversas 
novidades que a marca promete 
trazer em suas próximas máquinas
Por Tomás Spirandelli

Pioneiro do futuro



Um veículo moderno, potente, econômico e 
seguro já é realidade. O mais recente XC90 

marca o início de uma nova fase na Volvo Cars, 
aliando segurança, visual impactante, conforto e 
mais potência com economia de combustível. 
Tudo isso em um SUV premium com sete lugares, 
desenvolvidos com acabamento interno de alto 
padrão, proporcionando conforto e prazer para 
comandar a máquina.

As novidades do carro começam pelo famoso 
logotipo. O novo iron mark foi alinhado com o fri-
so diagonal da grade frontal do veículo, que, junto 
com as luzes dianteiras em formato de T – chama-
das de Martelo de Thor –, introduzem uma ele-
gante e distinta dianteira para as novas gerações 
da família Volvo. O design também é assinado no 
capô largo conectado às lanternas traseiras. Outro 
diferencial são as opções de rodas com tamanhos 
de até 22 polegadas de aro.

Esse momento na história da marca sueca pro-
move a estreia da linha de design que será usada 
a partir desse modelo Volvo, além de inovar em 
tecnologias e na utilização da plataforma Scalabre 4
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Product Architeture (SPA). O XC90 vem para, 
definitivamente, abrir as portas aos próximos 
lançamentos que serão incorporados ao luxuoso 
portfólio da empresa.

Potência mais econômica
Ao dirigir o carro, as primeiras percepções são 

de adrenalina e comando total da máquina, den-
tro de um interior espaçoso e flexível, mas com a 
sensação de estar dirigindo um carro menor e mais 
baixo, graças à agilidade proporcionada pela mo-
torização do veículo. Essa é exatamente a proposta 
da estratégia Volvo-by-Volvo.

O novo modelo oferece opções de motores de 
dois litros e quatro cilindros Drive-E, possibili-
tando uma combinação de alta performance com 
economia e melhor aproveitamento do combus-
tível. O XC90 Twin Engine, a máquina que está 
no topo da nova linha, combina um motor 2.0 de 
quatro cilindros à gasolina, supercharger e tur-
bo, com motor elétrico. O resultado disso é uma 
operação limpa dentro de um desempenho ágil e 
potente do veículo.
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Plus luxo e conforto
A Volvo desenvolveu o interior do carro pensan-

do em agregar mais praticidade aos usuários. E isso 
resultou em uma combinação harmônica entre tecno-
logia, espaço e detalhes artesanais. O painel central 
touch screen, por exemplo, conecta o motorista ao 
mundo virtual da internet e possibilita a interação 
com diversos comandos do carro, dos mais simples 
aos mais sofisticados. Tudo isso sem a necessidade de 
botões, o que torna o ambiente interno do veículo 
muito mais clean, espaçoso e organizado.

A distribuição do couro macio e da madeira pelo 
interior do carro entra em perfeita harmonia com 
materiais feitos artesanalmente, como uma alavanca 
de cristal feita pela famosa marca sueca Orrefors. 
Também se destacam os controles esculpidos com 
perfeição e cuidado para o botão de partida e o vo-
lume do som.

Por falar em som, o XC90 traz um dos melho-
res sistemas de áudio automotivo disponíveis no 
mundo, graças à união entre especialistas da Volvo 

Cars e da fabricante britânica de equipamentos de 
áudio Bowers & Winkins. O sistema conta com 
um amplificador de 1.400 watts e 19 alto-falantes, 
entre eles um dos primeiros subwoofers air-venti-
lated dentro de um carro, integrado à carroceria.

O software de processamento ainda permite 
gerir o tempo do som e a sincronia entre os alto-
falantes, trazendo a experiência de um verdadeiro 
concerto para dentro do veículo.

Segurança em primeiro lugar
Com todos esses atrativos, não poderia faltar 

um sistema de segurança que trouxesse comodi-
dade e confiança para o usuário desse especial 
SUV. O novo XC90 vem com dois sistemas inova-
dores e inéditos, alguns dos mais completos da 
indústria automotiva.

Um deles tem como foco a proteção do motorista 
e dos passageiros durante situações em que o veícu-
lo sai da pista. Automaticamente, os cintos são tra-
vados junto aos corpos para que todos permaneçam 

s h o w r o o m     V O L V O
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Fichas técnicas  
  XC90 (gasolina)

» Motor: T6 AWD

» Potência kW (hp)/rpm: 236 (320)/5700

» Torque máximo Nm/rpm: 400/2200 –4500

» Câmbio automático: oito marchas

» Aceleração de 0-100 km/h: 6,9 s

»  Velocidade máxima: 230 km/h

 XC90 (diesel)
» Motor: D5 AWD

» Potência kW (hp)/rpm: 165 (225)/4250

» Torque máximo Nm/rpm: 470/1750–2500

» Câmbio automático: oito marchas

» Aceleração de 0-100 km/h: 7,8 s

»  Velocidade máxima: 220 km/h

Autostar Volvo
(11) 3217-6666 (Pacaembu) 

(11) 5643-4400 (Nações Unidas)

(13) 3202-4040 (Santos)

imobilizados em seus assentos. Para preservá-los 
de movimentos bruscos que possam acontecer com 
a saída da pista, sistemas de absorção de energia 
entre o banco e seu trilho amortecem as forças ver-
ticais, evitando possíveis danos à coluna.

Já o poderoso City Safety é o que há de mais 
moderno em sistemas de frenagem automática, e o 
XC90 é o primeiro que conta com essa tecnologia. 
Ela faz com que o veículo freie automaticamen-
te quando o motorista tem a intenção de cruzar à 
frente de um carro vindo pelo sentido oposto. Dessa 
forma, a Volvo dá largos passos para a meta da Visão 
2020, segundo a qual não haverá vítimas fatais em 
veículos da fabricante até o ano proposto.

Ao gosto do cliente
Para deixar a máquina com a cara do dono, a 

Volvo desenvolveu kits de acessórios personali-
zados. O pacote Urban Luxury vem com um con-
junto de molduras frontais decorativas, placas de 
proteção fronteiras, laterais e traseiras, todas com 
detalhes em aço inox, além de rodas de 21 pole-
gadas. Já o Rugged Luxury realça a força robusta 
do XC90, com detalhes em preto fosco na lataria, 
estribos também em aço inox e escapamentos in-
tegrados ao para-choque traseiro. 

* Fonte: informações técnicas do site Volvo Car Group (media center)
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BATEDORA DE RESPEITO
Na estrada, na terra ou na chuva. 

Conheça a polivalência da Tiger Explorer  
Por Oscar Neto



Nos últimos anos, uma grande variedade de 
big trails inundou o mercado motociclístico. 

Polivalentes, são elas as escolhidas por consumi-
dores que buscam “subir de nível” na experiência 
de pilotagem sobre duas rodas, seja nos corredo-
res estreitos das cidades, nas longas distâncias das 
estradas ou na buraqueira dos terrenos off-road.

Mas poucas conseguiram se destacar tanto nos 
principais critérios avaliados por um consumidor 
consciente quanto a Triumph Tiger Explorer, o 
orgulho da imprensa especializada. Potente, sutil, 
confortável e, como se já não bastasse, disponível 
no mercado por um preço totalmente acessível e 
inferior a expoentes de respeito da categoria – 
como BMW e Yamaha – graças à nacionalização 
da montagem do modelo, feita em Manaus (AM).

Prepare, então, a jaqueta, as luvas e as botas, 
porque, depois de sentir o embalo dessa batedo-
ra sobre longas esteiras de asfalto e terra, você 
não vai mais querer parar.
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Matemática potente
Os números da Triumph Tiger Explorer 

evidenciam com tranquilidade sua caracte-
rística de uma moto voltada ao segmento ad-
venture touring. Com um exclusivo motor de 
três cilindros e 1.215 cc, que projetam largos 
137 cv e 121 Nm de torque, é só ir atrás das 
esticadas seguras em ultrapassagens e acele-
rar fundo com folga.

Com uma configuração dessas, provavel-
mente sua primeira vontade será de rodar por 
aí sem parar. Como quiser! Com a função ma-
nual ajustável do guidão, da bolha (para-bri-
sa) e da altura do assento, uma garupa larga e 
confortável, um tanque com capacidade para 
20 litros, malas laterais com capacidade de 60 
litros e um top case de 35 litros, além de itens 
de série como piloto automático, controle de 
tração e freios ABS, sua viagem será uma ex-
periência segura, imponente e confortável – 
mesmo com poucas paradas.

Aliás, a transmissão da moto é feita por 
um eixo cardã que tem como diferencial a re-
sistência, mais um motivo para não se preo-
cupar com jornadas extensas. Afinal, essa big 
trail foi projetada para rodar por cerca de 16 
mil quilômetros entre as revisões.

Equilíbrio onipresente
Se versatilidade é a palavra-símbolo do 

segmento, a Tiger Explorer não decepciona. 
Além da nobreza do quadro de aço em treliça 
e do monobraço traseiro – que deixa aparen-
te a robusta roda de 17 polegadas e seu pneu 
150/70 R17 –, o modelo possui ainda um 
ajustável garfo dianteiro de 46 milímetros de 
diâmetro, permitindo a adequação ao gosto e 
às condições de pilotagem.

Ainda na parte da frente é possível ver a 
suspensão de longo curso e a roda de 19 po-
legadas, adequadas para cruzar vias não pa-
vimentadas, além dos freios com dois discos 
de 305 milímetros, mordidos por pinças de 
quatro pistões, sincronizados com o ABS – 
que podem ser desativados para as aventuras 
em terra. Por falar nisso, a linha de enduro 
Metzeler Tourance EXP passa a confiança ne-
cessária para desafios em trilhas – e também 
em rodovias –, com uma tração segura em 
solo molhado. 
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Ficha técnica  Tiger Explorer
»  Motor:  Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC,  

três cilindros e seis marchas

»  Cilindradas: 1.215 cm3

»  Potência máxima: 137 cv a 9.300 rpm

»  Torque máximo: 121 Nm a 6.400 rpm

»  Altura do assento: 840 mm a 860 mm

»  Distância entre eixos: 1.530 mm

»  Comprimento: 2.248 mm

»  Capacidade do tanque: 20 l

»  Peso (com tanque cheio): 259 kg 

Autostar Triumph
Av. Chucri Zaidan, 75 

(11) 2663-8181

Por fim, a cintura de aço a zero grau garante esta-
bilidade em retas e frenagens, curvas perfeitas e total 
absorção dos impactos. O resultado de tudo isso é uma 
máquina com ótima possibilidade de direção e equilí-
brio entre altas e baixas velocidades.

Tudo sob controle
E só para não esquecer que nem sempre aventura é 

sinônimo de rusticidade e força bruta, o painel de LCD 
traz uma boa dose de tecnologia e sofisticação. Com co-
mandos fáceis de usar – acionados por botões no guidão 
–, é possível operar o computador de bordo e visualizar 
informações de velocidade média, pressão dos pneus, 
consumo de combustível e até temperatura do ar.

Nos passeios em família, você ainda pode desfrutar de 
alguns acessórios adicionais, como aquecimento de assen-
to – para piloto e garupa – e manopla e até uma prática 
tomada para carregar seus equipamentos eletrônicos. 



Terra milenar, espirituosa,  
com pitadas de aventura e de 
extrema riqueza cultural, a Índia 
é destino certo para fascinar 
com pompas e circunstâncias
por Júlia Carmona

c a m i n h o s  d o  m u n d o     Í N D I A 

Na casa do marajá
Lar da civilização do Vale do Indo, de rotas comerciais 
históricas e vastos impérios, a República da Índia é o se-

gundo país mais populoso do mundo e o sétimo maior em área 
geográfica. Delimitado ao sul pelo Oceano Índico, pelo Mar da 
Arábia a oeste e pela Baía de Bengala a leste, o país tem uma 
costa com 7.517 quilômetros de extensão e configura a déci-
ma maior economia em Produto Interno Bruto nominal, bem 
como a terceira em paridade de poder de compra. 

Independentemente do seu posicionamento na economia 
mundial, a Índia sempre foi um polo turístico visitado por 
pessoas de todo o planeta e conta com serviços sofisticados 
e imponentes, além da vasta beleza natural. São esses toques 
peculiares e essas características próprias que fascinam o via-
jante arrojado e sofisticado com toda a pompa e circunstância.

Planejamento à la carte
No segmento premium, estadias luxuosas e roteiros 

personalizáveis podem ser montados em todo o continen-
te. As comodidades são vastas, diferenciadas e de acordo 
com o estilo desejado. Quer transitar em regiões exóticas 
ou históricas, se engajar nos festivais culturais, participar 
de uma peregrinação espiritual, relaxar nos imponentes 
spas, curtir as praias ou se embrenhar na vida selvagem? 
“As opções são inúmeras e não se limitam. Há roteiros es-
pecíficos para explorar o país por meio da arte, da arqui-
tetura, do golfe etc., com o acompanhamento de guias e 
profissionais da área, incluindo artistas, pesquisadores e 
especialistas”, diz Cristiane Cury, representante da Indo 
Ásia Tours no Brasil.                
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Ao lado, área externa e lobby do 
Raj Palace. Abaixo, a culinária 
indiana e massagem ayurvédica  
no SwaSwara

Santuário do corpo e da alma
Para uma fuga dos rigores da vida diária, o SwaSwara (www.swaswara.com) é um 

espaço para a expressão do bem-estar, rico em energia de cura, que reúne os elementos 
da natureza para o descanso e o rejuvenescimento do corpo e do espírito. Reconhecido 
pelo Times Travel Honours, pelo Innovation in Environment, entre outros, o local vai 
além de um spa: é dedicado a massagens e tratamentos ayurvédicos, meditação, natu-
ropatia, alojamento moderno e culinária holística inspirada nos sabores indianos e glo-
bais. Situado na praia de Gokarna, em Karnataka no sul da Índia, é o lugar ideal para 
desconectar do dia a dia e cuidar exclusivamente de você.

No palácio, literalmente
O hotel-butique Raj Palace Heritage Grand (www.rajpalace.com) já conquistou quatro 

vezes o World Travel Awards. Original e único, ele é uma das maravilhas restauradas à sua 
glória e a seu charme, localizado em Jaipur, a cidade “cor-de-rosa”. É uma experiência de 
luxo real, nos moldes indianos de ser. Destaque para o premiado restaurante e bares de 
padrão internacional e detalhes imponentes, como um dos maiores lustres de cristal do 
mundo e o museu de louças antigas usadas pela realeza. Um convidado da Cartier hospe-
dado no local o descreveu como uma caixa preciosa, onde se vê obras de arte em todo lu-
gar. O Palácio ainda oferece spa, safáris e reúne fotos de personalidades, reis e rainhas que 
já se hospedaram lá, como Sawai Jai Singh, Maharani Gayatri Devi, Lord Mountbatten, 
Amitabh Bachchan, Frederick Forsyth, Dominique Lapierre, entre outros. 
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Rota das joias
Um dos principais atrativos para 

percorrer os destinos fascinantes da 
Índia é a bordo do Maharajas Express 
(www.indialuxurytraintours.com), 
presente no rol dos mais prestigiados 
trens de luxo. O trajeto tem início em 
Delhi e passa por Jaipur, Ranthambore, 
Fatehpur Sikri, Agra, Gwalior, Orchha, 
Khajuraho, Varanasi e Lucknow, con-
figurando uma viagem repleta de re-
quinte. As cabines têm serviço de mor-
domo, os vagões-restaurante servem o 
melhor da cozinha internacional, e o 
trem ainda conta com um vagão-lounge 
para apreciar as paisagens incríveis de-
gustando coquetéis – uma experiência 
digna de marajá. São cinco ostentosas 
carruagens para as cabines, todas com 
janelas panorâmicas, controle indivi-
dual de temperatura e instalações de 
última geração. 

Outros trens de luxo são o Palace on 
Wheels (www.palaceonwheels.net), o 
Golden Chariot  (www.thegoldencha-
riot.co.in), o Deccan Odyssey  (www.
deccan-odyssey-india.com) e o Fairy 
Queen  (www.luxurytrainsofindia.in).  
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c a m i n h o s  d o  m u n d o     Í N D I A 

Na parte superior, à esquerda, o Taj Mahal visto durante o trajeto do trem; à direita, 
festividade cultural. Nesta foto, a piscina do spa do Raj Palace
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.O Dodge Journey ficou

ainda mais fácil de dirigir,
agora com tração AWD.
Dodge Journey AWD 2014. Agora com tração integral:
mais desempenho e segurança para você.

WWW.DODge.cOm.br | 0800 7037 140

POTÊNcIA - 280 cveSPAÇO - 7 LUgAreSSISTemA De TrAÇÃO AWD

Are yOU?

• motor Pentastar 3.6L V6 com 280 cv • Câmbio automático de 6 velocidades • Tela touch screen de 8,4” com gPS garmin® • Tela traseira de DVD - 10”, dois fones sem fio e controle remoto 

• Sistema Uconnect® bluetooth Audio Streaming e USb 2.0 • Teto solar elétrico • 6 air bags • Sistema Tilt’n Slide para acesso aos assentos da 3ª- fileira

SÃO PAULO 
Morumbi: Av. Prof. Francisco Morato, 1.706 – (11) 5180-8400
www.autostar.com.br
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s h o w r o o m     C H R Y S L E R

Após lançamento no exterior, novos modelos chegam ao Brasil com evoluções positivas
Por Tomás Spirandelli

A mais nova geração do MINI Cooper acaba de chegar 
e promete cair ainda mais no gosto dos fãs. As carac-

terísticas da linha mostram que potência e conforto são a 
marca registrada do lançamento, com a combinação de ino-
vações em espaço, economia de combustível, design, equi-
pamentos e na motorização. As evoluções estão nos dois 
modelos que vieram ao Brasil: Cooper e Cooper S.

Conforto garantido
A sensação de mais espaço fica nítida de imediato. Os 

novos modelos têm 98 milímetros no comprimento, 26 na 
largura, 12 de altura e 28 nos entre-eixos, se comparados 
aos anteriores. E não são apenas os motoristas e passagei-
ros que ganharam uma folguinha dentro da nova geração. 
O porta-malas teve um expressivo aumento de capacida-

Seja bem‑vindo, MINI!

s h o w r o o m     M I N I
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Fichas técnicas   
MINI Cooper
Motor: TwinPower Turbo Technology 3 cc

Potência: 100 kW/136 bhp em 4.500 – 6.000 rpm

Torque: 220 Nm em 1.250 – 4.000 rpm

Aceleração de 0-100 km/h: 7,9 s 

MINI Cooper S
Motor: TwinPower Turbo Technology 4 cc

Potência: 141 kW/192 bhp em 4.700 – 6.000 rpm

Torque: 280 Nm em 1.250 – 4.750 rpm

Aceleração de 0-100 km/h: 6,8 s

Autostar MINI
(11) 3254-9999 (República do Líbano)
(11) 5645-3000 (Brooklin) 

de: com mais 51 litros, saltou para incríveis 211. E se o ta-
manho não bastasse, a montadora investiu ainda em novas 
vidraças para os veículos, de modo a permitir maior visibili-
dade e nitidez para ampliar a sensação de espaço.

O MINI ainda agregou novidades no design do interior e 
dos equipamentos, acessórios e objetos. Os bancos anatômi-
cos e elegantes misturam couro e tecido, deixando os usuá-
rios mais à vontade e com mais espaço. O volante tem for-
mato novo e combina com toda a tecnologia (bem) investida 
no painel, com uma tela que mostra a velocidade e permite 
acesso aos mais diversos comandos e funções do carro, junto 
de uma central multimídia composta de acesso telefônico e à 
internet, tudo na velocidade 4G.

Velozes e charmosos
O conforto e a robustez dessa nova família não adianta-

riam de nada se não fossem realizados progressos também na 
parte mecânica dos lançamentos. O modelo de suspensão foi 
revisado, o peso reduzido e a rigidez intensificada. O sistema 
Auto Start/Stop evita o consumo desnecessário de combustí-
vel em marcha lenta. Aliás, as seis marchas do novo câmbio, 
manual e automático, possuem seletor sensível ao toque e 
um engate preciso, podendo ser definido o tempo de troca 
da marcha. A boa aceleração dos modelos chega de zero a 
cem quilômetros por hora em 7,9 segundos, acompanhados 
de belas rodas de liga leve de 17 polegadas para Cooper S e 
16 para Cooper. 

OPINIÃO DE CLIENTE
Eduardo Humbert Monteiro, cliente da 

Autostar, está na sua 10ª geração de 
MINI e jamais abre mão da marca. “É o 
único carro que nunca precisei levar para 
manutenção, nunca me deu problemas. 
As inovações e os acessórios da marca 
me levam sempre a renovar o modelo. 
A cada lançamento eu troco de carro. 
O MINI virou meu hobby”.

Mais espaço físico é um dos pontos fortes do novo MINI



s h o w r o o m     H A R L E Y ‑ D A V I D S O N

Don’t stop
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do Queen descreve 
perfeitamente a sensação 
de guiar os modelos V‑Rod 
Muscle e Night Rod Special
Por Camila Paulos
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Ao contrário de milhares de pessoas que fazem do trajeto 
apenas um meio para chegar a um destino final, quem está 

a bordo de um modelo Harley-Davidson não se preocupa nem 
um pouco com isso. Quanto mais estrada, melhor. 

Os dois modelos têm uma plataforma mecânica muito pare-
cida: motor Revolution®, V-Twin 60°, refrigerado a líquido e 
cinco marchas, que não deixa a desejar em durabilidade, já que 
foi submetido a rigorosos testes nas famosas autobahns alemãs. 
Ele apresenta uma combinação perfeita entre potência e torque 
– e foi desenvolvido em parceria com a Porsche.

Outro ponto em comum é o sistema HD Smart. A tecnologia 
possui bloqueio automático handsfree e controla as funções de 
segurança da moto de acordo com a proximidade do condutor. 

A dirigibilidade dos modelos é favorecida pelos garfos in-
vertidos, o que faz a diferença no comando da máquina em 
qualquer velocidade, enquanto a embreagem slipper auxilia 
nos momentos em que é preciso reduzir a marcha. E quando 
precisar parar, os freios Brembo com ABS asseguram a frena-
gem estável e segura. 

Os assentos em dois níveis foram projetados para envolver o 
piloto, proporcionando maior domínio e segurança. Complemen-
tando o item conforto, seus controles foram desenvolvidos para 
um fácil alcance, oferecendo uma pilotagem ainda mais prazerosa. 

V-Rod Muscle: músculos e tecnologia
Como o próprio nome sugere, esse modelo impõe respeito 

imediato graças ao aspecto de força e músculos e à caixa de 
ar estilizada. O pneu traseiro largo (240 milímetros) e o esca-

pamento duplo revestido de cromo acetinado complementam 
o visual explosivo e imponente. 

A sofisticação não fica de lado: painel triplo em peça única 
com iluminação e lanternas traseiras de LED e retrovisores 
com pisca integrados são provas disso, assim como sua pin-
tura impecável (White Hot Denim, Charcoal Pearl, Amber 
Whiskey ou Vivid Black).

Os garfos invertidos reduzem a massa não suspensa e po-
tencializam a força e a rigidez da motocicleta. A cobertura 
da entrada de ar combina com o design do modelo e passa a 
sensação de uma moto de corrida. 

Night Rod Special: natureza selvagem
Com um visual dark e imponente, esta é uma motocicleta 

com traços agressivos em todo o comprimento: na roda, no mo-
tor, nos garfos, nas braçadeiras triplas e no braço da suspensão. 

Quem se depara com o modelo de frente não deixa de notar o 
farol acima de um para-lama esportivo, inspirado nas motos de 
corrida. Seu guidão estilo drag confere uma posição agressiva 
de pilotagem, e o painel triplo integrado com iluminação mostra 
velocidade, rotação e nível de combustível. 

Na traseira, a lanterna de LED dá ainda mais destaque para 
um pneu Michelin Scorcher de 240 milímetros, que não passa 
despercebido. O escapamento duplo com acabamento em cromo 
acetinado se encaixa perfeitamente no conjunto com seus dois 
silenciadores escovados e ponteiras e proteções na cor preta. O 
modelo está disponível em quatro cores: Sand Cammo Denim, 
Black Denim, Candy Orange e Vivid Black. 

s h o w r o o m     H A R L E Y ‑ D A V I D S O N

V-Rod Muscle na cor 
White Hot Denim



Ficha técnica  V-Rod Muscle

» Motor: Revolution®, V-Twin 60°, Refrigerado  

a líquido e cinco marchas

» Cilindradas: 1.247 cm³

» Potência máxima: 122 cv a 7.750 rpm

» Torque máximo: 11,9 kgfm a 6.500 rpm

» Altura do assento: 705 mm

» Distância entre eixos: 1,700 mm

» Comprimento: 2,410 mm

» Capacidade do tanque: 18.9 l

» Peso: 307 kg (em ordem de marcha)
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Ficha técnica  Night Rod Special

» Motor: Revolution®, V-Twin 60°, Refrigerado a líquido e 

cinco marchas

» Cilindradas: 1.247 cm³

» Potência máxima: 125 cv a 7.750 rpm

» Torque máximo: 11,4 kgfm a 7.250 rpm

» Altura do assento: 675 mm

» Distância entre eixos: 1,705 mm

» Comprimento: 2,440 mm

» Capacidade do tanque: 18,9 l

» Peso: 202 kg (em ordem de marcha)

Autostar Harley-Davidson
(11) 3469-6800 (Santo Amaro)

(11) 5627-4444 (Av. Europa)
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Muitos quilômetros 
pela frente

Aos 70 anos e cheio de atividades e 
paixões, Ronnie Von revela que 24 
horas é pouco para apenas um dia na 
sua vida. Ele abriu as portas da sua 
casa para falar sobre música, carros, 
e, claro, seus bichos de estimação 
Por Camila Paulos

Apesar do tamanho, Ronnie 
garante que Giulia é dócil

b o n s  c o m p a n h e i r o s     R O N N I E  V O N
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O Príncipe que Podia Ser Rei, de Antônio Guerreiro 
e Luiz Cézar Pimentel (Editora Planeta).

Apresentador, cantor, piloto de avião, econo-
mista, sommelier, publicitário, botânico, pai, 

marido. A lista é longa. Por isso, a primeira pergunta 
ao iniciar a conversa com Ronnie Von foi: ainda falta 
ser alguma coisa? “Gostaria também de ser jardinei-
ro”, respondeu. Confira, neste bate-papo, as paixões 
que encantam o apresentador do talk show Todo 
Seu, da TV Gazeta. 

Animais: “Cachorro faz parte da minha vida des-
de que me entendo por gente, e tive muitos espe-
ciais. Eles são companheiros, amigos e não guar-
dam rancor. Tenho duas cadelas da raça beaver e 
uma cane corso, que foi uma ideia do meu amigo 
Fausto [Silva]. Tenho ainda uma gata que apareceu 
durante a reforma desta casa e não foi mais embo-
ra, mais de 30 peixes, 20 galinhas e os passarinhos 
que vêm aqui nas minhas árvores e considero como 
meus também.” 

Carros: “Já fui piloto de competição de automó-
vel e cheguei a colecionar modelos antigos e ícones 
das décadas de 1920, 1930, 1950. Minha idolatria 
por automobilismo é forte. Meu motorista só dirige 
para coisas da casa, pois eu mesmo quem guio os 
meus carros. Gosto muito das marcas alemãs, como 
os da BMW, cuja Série 6 é a coisa mais linda do 
mundo. Estou sem dormir por causa dela (risos). É 
um sonho de consumo.”

Música: “Acredito que nos aproxima da divinda-
de, eu devo tudo a ela, mas hoje minha relação é de 
ouvinte. Adoro música erudita do século 18, barroca, 
Mozart, Haydn, Ella Fitzgerald, jazz e rock’n’roll, que 
é minha escola musical, mas ouço de tudo. Entretanto, 
sempre vou achar que os Beatles foram os melhores.”

Biografia lançada este ano: “Quando você lê uma 
biografia não autorizada em que é o personagem, claro 
que vai se aborrecer com textos que gostaria que não 
fossem publicados. Mas existe outro aspecto: senti-
me desumanizado a vida toda nessa atividade, o meu 
interior pouco importava. Só que sou uma pessoa e a 
biografia te humaniza. As pessoas leem e pensam: ‘Só 
muda o endereço, todo mundo é igual’.” 

Lar: “Fiz essa casa aqui para não sair mais, para 
ter os meus amigos por perto e não precisar ir a lu-
gar nenhum. Se quiser me dar uma surra, aceito. 
Se disser que tem um evento ou uma festa, prefiro 
apanhar. O que quero dizer é que não gosto de sair, 
sou caseiro.” 

Uma bebida: “Vinho.”
Prato predileto: “O cheio! Mas se tiver que esco-

lher, um corte alto, como um filé chateaubriand.”
Grande paixão: “Minha esposa, a Kika.”
Maior alegria: “Coisas ligadas a tudo que me traz 

paz interior.”
Lugar preferido: “Qualquer lugar da minha casa! Ci-

tando O Mágico de Oz: ‘There’s no place like home’.”
O tempo voa quando: “Voa todos os dias, estou 

achando que a Terra está girando mais rápido.”
Tenho saudade: “Dos meus cachorros que morreram.”
A pessoa mais incrível que já conheceu: “São muitas 

pessoas maravilhosas, mas cito meu irmão, que tam-
bém é meu melhor amigo, e meu pai.”

Lema de vida: “Buscar a paz, onde quer que esteja, 
o que é também um dever humano.” 

A Autostar apoia o combate ao abandono de animais 
por meio da ONG Abrigo Piccolina e suas iniciativas. 
Para conhecê-las, acesse www.abrigopiccolina.org.br 
ou ligue (14) 3732.4154

Ronnie apresenta a mais nova integrante da família, a Wendy
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Jipe sensação

Eleito um dos destaques do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, 
Jeep Renegade soma grandes vantagens ante os rivais da categoria
Por Júlia Carmona
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O verdadeiro Jeep nacional vem aí! Sensação no Salão 
Internacional do Automóvel de São Paulo, o modelo 

global Renegade revoluciona os SUVs compactos e será fa-
bricado no Brasil a partir de 2015. Com combinação única 
de apelo urbano e a melhor capacidade fora de estrada de 
sua categoria, ele traz inovações como câmbio automático 
de nove marchas e motor a diesel, interior refinado e uma 
ampla lista de avançados itens tecnológicos. “Agora temos 
um veículo construído localmente que se encaixa perfei-
tamente ao mercado latino-americano, com capacidade 
4×4 e tecnologia únicos no segmento. O novo Renegade 
reúne como nenhum outro o espírito de aventura e a ini-
ciativa do povo brasileiro”, diz Mike Manley, presidente 
e CEO da marca Jeep.

Ele nasceu para ser um legítimo SUV compacto, com a 
grife Jeep. Projetado nos Estados Unidos, o Renegade será o 
primeiro produto a sair da nova fábrica de Goiana, Pernam-
buco, a mais moderna do grupo Fiat Chrysler Automobiles 
no mundo. O modelo já é produzido na Itália e será feito na 
China em 2016. O lançamento comercial no Brasil está pre-
visto para o segundo trimestre do ano que vem.

Modelos para cada perfil
Com três versões de acabamento – Sport, Longitude e 

Trailhawk –, duas opções de motor, três tipos de câmbio, 
três variações de tração e uma enorme relação de equipa-
mentos, o Renegade atende a todas as exigências de quem 
procura um SUV compacto para a cidade ou para encarar 
aventuras mais radicais. Com motor flex 1.8 E.TorQ ou o 

inédito diesel turbo 2.0 MultiJet II, a transmissão pode 
ser manual de cinco marchas ou automática de seis ou de 
nove marchas – uma exclusividade no segmento. Já a tração 
pode ser 4×2 dianteira ou 4×4, de dois tipos.

O novo Renegade ainda faz história com a primeira 
transmissão de nove marchas, um câmbio que proporciona 
arrancadas fortes e distribuição suave de potência e eficiên-
cia. Também moderno, o motor a diesel MultiJet II turbo 
de dois litros entrega o maior torque da categoria, com res-
pectivos 170 cv e 35,7 kgfm. Este motor tem baixo nível 
de emissões e  de consumo, permitindo uma autonomia de 
950 quilômetros, suficiente para ir de São Paulo ao Rio de 
Janeiro e voltar, com folga. 

Tecnologias de veículos maiores
Os designers da Jeep sabiam que o Renegade precisava 

ter a maior capacidade off-road de sua categoria, sem dei-
xar de lado a versatilidade, a dirigibilidade e o estilo. O 
resultado é um veículo baseado em novas linhas sólidas e 
proporções arrojadas.

Assim, suas soluções tecnológicas e de segurança, antes 
disponíveis somente em modelos maiores, são acessíveis. 
Entre elas estão freio de estacionamento elétrico, monitores 
de ponto cego nos retrovisores laterais, sete air bags e o pre-
miado sistema Uconnect – com tela sensível ao toque de 6,5 
polegadas, além de uma tela multifuncional de TFT de sete 
polegadas no centro do quadro de instrumentos. Com o siste-
ma ParkAssist, o modelo passa a ser o primeiro carro nacional 
que estaciona em vagas paralelas e perpendiculares.



Acima, detalhe do câmbio automático, uma inovação na 
categoria com opção de seis ou de nove marchas. Nesta foto, 
os sistemas de teto solar com acionamento elétrico
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Detalhes de estilo
Tão fácil quanto entrar e sair dirigindo o Jeep Renegade 

será se sentir bem na convidativa e espaçosa cabine. Seu 
amplo interior tem aspecto enérgico baseado na tradição da 
lendária marca. Tudo isso foi inspirado pelos equipamentos 
e estilos de vida de esportes radicais, desde os itens fabrica-
dos com precisão e as cores e materiais de alta qualidade até 
a tecnologia de ponta e armazenamento inteligente.

O carro também proporciona liberdade a céu aberto com 
dois sistemas de teto solar, ambos com acionamento elétri-
co. Além do Commandview, com painel duplo panorâmico 
exclusivo na categoria, há o My Sky, que conta com dois 
painéis de deslizamento e inclinação elétricos. Para com-
pletar, os avançados amortecedores de frequência seletiva 
conferem as melhores características de aderência no asfal-
to e de dirigibilidade.

Para fazer história
O SUV compacto mais importante do Salão Internacional 

do Automóvel de São Paulo não conquistou o título à toa 
e possui dois avançados sistemas 4×4 para o desempenho 
off-road. Ambos podem transmitir 100% do torque dispo-
nível ao solo em apenas uma das rodas, para uma excepcio-
nal tração. Os sistemas 4×4 Jeep Active Drive e Jeep Active 
Drive Low incluem o recurso Selec-Terrain, com até cinco 
modos: Auto (automático), Snow (neve), Sand (areia) e Mud 
(lama), mais o exclusivo Rock (Pedra) na versão Trailhawk. 

Para os aventureiros que utilizam ao máximo toda a ca-
pacidade off-road de um Jeep, o novo Renegade ainda tem 
a configuração Trailhawk, que ostenta o selo “Trail Rated 
4×4” e oferece a maior aptidão para o uso fora de estrada  
no segmento. 



Quando você 
olha para 
ESTa ESTrada, 
com QuE marca 
você Sonha? 

(  ) Bmw
(  ) mini
(  ) Jaguar
(  ) land rovEr
(  ) volvo
(  ) Kia
(  ) ram
(  ) dodgE
(  ) chrySlEr
(  ) JEEp
(  ) Triumph
(  ) harlEy-davidSon®

(  ) TodaS aS opÇÕES acima
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CARGA

Academias apostam em exercícios 
rápidos, mas com alta intensidade 
para atrair o público

A falta de tempo para realizar exercícios físicos não é mais descul-
pa, muito menos a frustração por não atingir resultados precisos 

num curto espaço de tempo. A solução? As academias dos grandes cen-
tros estão investindo em treinamentos rápidos, mas com intensidade 
elevada, o que garante um retorno rápido aos praticantes. Então, se 
você pretende estar com o shape em forma, veja as modalidades que 
estarão em alta neste verão.

CrossFit
Oferecido pela academia Reebok, o programa desafia a força e o con-

dicionamento físico ao trabalhar resistência cardiovascular e muscular, 
flexibilidade, potência, velocidade, equilíbrio, coordenação, agilidade e 
precisão. As aulas são concentradas em movimentos funcionais e rea-
lizadas em alta intensidade, com elevação da frequência cardíaca para 
atingir uma melhor aptidão física, de maneira que as pessoas estejam 
preparadas para qualquer desafio. Além disso, os alunos têm acesso a um 
aplicativo da Reebok para controlar o desempenho individual e divulgar 
nas redes sociais o WOD’s (treino do dia). www.reebokclub.com.br     

por Rafael Persan

http://www.reebokclub.com.br
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MINI SERVIÇOS FINANCEIROS
0800 770 4015 | www.MINIfs.com.br

Novo miNi.
vai ser amor à primeira vista.
pela seguNda vez.

mini.com.br
A BmW Group Brand

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

THE nEW mini. THE nEW ORiGinAL.
Não lançamos apenas um novo carro. Reinventamos um ícone. O Novo MINI mantém o espírito, a atitude e o design inconfundíveis. E agora ele é uma máquina.  
O novo motor é turbo em todas as versões e o câmbio é mais avançado. A nova suspensão adaptativa passa suavemente pelas imperfeições da pista. 
O Driving Modes ajusta a performance ao seu jeito de dirigir - mais econômico ou mais esportivo. Por dentro, ele tem mais espaço e um novo painel com um  
sistema inovador de navegação e conectividade. Venha conhecer o Novo MINI. Mais que um novo carro, um novo ícone.

MINI AutOStAR
Av. República do Líbano, 2.054 – (11) 3254-9999
MINI-autostar.com.br
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20 Minutes Workout
Seguindo o conceito HIIT (High-intensity In-

terval Training), os 20 Minutes Workout consis-
tem em treinos curtos e com intensidade elevada 
– sequências de 30 a 120 segundos de exercício, 
utilizando apenas o peso do corpo e alternando 
os grupos musculares, seguidos de um período de 
recuperação. O objetivo da atividade desenvolvi-
da pela Bodytech é melhorar o condicionamento 
físico e gastar o máximo de caloria possível duran-
te e após as aulas, pois quando a carga é pesada, 
o corpo demora algumas horas para retornar ao 
estado normal e o metabolismo permanece acele-
rado. A academia também oferece os 20 Minutes 
Hidro Workout, nos quais o treinamento aeróbico 
acontece dentro d’água. www.bodytech.com.br  

CiaHIIT
A Companhia Athletica também trabalha com o méto-

do HIIT, que é fenômeno mundial nas versões piscina (Cia 
Aquahiit), spinning (Cia Spinninghiit) e ginástica (Cia Clas-
shiit). Os primeiros 10 minutos de cada aula são reservados 
ao aquecimento, à introdução e à execução correta dos exer-
cícios que serão promovidos no treino mais intenso. A parte 
principal tem duração de quatro minutos, com oito períodos 
de 20 segundos de exercícios pesados, intercalados por 10 
segundos de descanso. Os últimos seis minutos são desti-
nados ao desaquecimento. Cansativo, não é? Para realizar 
a modalidade, o aluno precisa apresentar um bom nível de 
condicionamento físico. Portanto não é indicado para ini-
ciantes. www.ciaathletica.com.br 

• Cia Classhiit é composto por exercícios funcionais, 
como agachar, empurrar, puxar, saltar e correr, 
utilizando diferentes materiais – peso do próprio corpo, 
kettlebells, barras, cordas, fitas para treino suspenso e 
caixas para salto; 

• Cia Aquahiit abrange exercícios aquáticos com 
suspensão, deslocamentos, impulsão vertical e 
exercícios resistidos, executados com força e velocidade; 

• Cia Spinninghiit é uma aula com diferentes variações 
(carga, velocidade e posições) de pedal que visam ao 
alcance da maior intensidade na parte principal. 

http://www.bodytech.com.br
http://www.ciaathletica.com.br
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Design e tecnologia 
 Que o Soul é um dos carros com mais personalidade 
que existem hoje no mercado, não há como negar. 

Ele chama a atenção por onde passa. Recentemente, foi o 
veículo escolhido pelo Papa Francisco durante sua visita 
à Coreia do Sul, e na novela Império, da Rede Globo, é 
uma das estrelas principais. 

Mas agora a Kia quer mais: o novo Soul, à venda na 
Autostar, vem em duas versões para ganhar o mercado 
brasileiro disputando espaço com outros crossovers pre-
mium. Já disponível desde 2013 nos Estados Unidos, o 
modelo foi montado sobre um novo chassi, mais rígido e 
largo – a nova geração mede 1.800 milímetros de largura 
e 2.570 milímetros de entre-eixos.

Segunda geração do Soul chama 
a atenção por onde passa e 
agora compete na categoria de 
crossovers premium 
Por Cristiane Duarte Werny
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O Kia Soul cresceu sem perder suas características, 
ampliando o espaço do porta-malas e dos passageiros, 
além de reduzir os níveis de NVH (noise, vibration 
and harshness). Devido ao novo projeto, o modelo está 
28,7% mais rígido quando comparado ao seu ante-
cessor, o que resultou em uma dirigibilidade melhor e 
mais prazerosa.

Entre as mudanças no design, ele ganhou toques 
especiais como um novo formato dos faróis (mais lon-
gos), break light em LED, maçanetas e espelhos retro-
visores externos com detalhes na cor do carro e o logo 
da marca na lateral.

Espaço de sobra 
Um dos grandes destaques do Kia Soul sempre foi a 

altura do veículo – uma espécie de “marca registrada”, 
inconfundível. E, no novo modelo, isso não é diferen-
te: a altura total é de 1.613 milímetros sem rack e de 
1.625 milímetros com rack, e a base do para-brisa é 135 
milímetros mais alta que em um carro compacto típico.

O espaço interno também é bastante amplo, além de 
possuir um porta-malas generoso, de 686 litros. 

Sempre em evolução 
A segunda geração do Soul traz como diferenciais 

da anterior itens como ar-condicionado com ionizador, 
porta-luvas climatizado com abertura amortecida e ilu-
minação, chave com controle remoto, rádio MP3 com 
tela de toque LCD de 4,3 polegadas, bluetooth, memória 
de 800 megabytes para armazenar arquivos, acendimen-
to automático dos faróis e rodas em liga-leve. 

Com relação à segurança, traz dois airbags laterais e 
dois de cortina (além dos obrigatórios frontais).

A versão de topo acrescenta apenas teto solar du-
plo panorâmico e luzes interiores em LED. 

Como outros veículos da Kia, tem garantia de cin-
co anos – uma das maiores do segmento. 

Além do charme e de um dos designs mais atra-
tivos do mercado, o novo Soul agora pode dar o que 
falar por tudo mais que oferece. 

Ficha técnica  Kia Soul  
Motor: Flex Automático 1.6 litro 
Potência: 128 cv @ 6.000 rpm (etanol)
Torque máximo: 16,5 kgfm em 5.000 rpm (etanol) 
Câmbio: automático, 6 marchas 
Direção: elétrica progressiva (modos normal, conforto e esporte)
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A Autostar promoveu uma grande festa 

para apresentar o BMWi aos paulistanos 

no dia 23 de setembro, na Casa Fares. A rede 

de concessionárias, que é representante exclu-

siva na comercialização da marca em São Paulo, 

aproveitou o evento para reunir clientes e ami-

gos em um sofisticado coquetel ao som de DJ. 

Na ocasião, os modelos elétricos e híbridos i3 

e i8 foram expostos e conquistaram o público 

pelos seus conceitos inovadores, baseados em 

design arrojado, conectividade e mobilidade com 

maior ecoeficiência.

Confira essas novidades só na Autostar BMW 

nos endereços: Jardins, rua Colômbia, 810 - 

tel. (11) 3372-8888, e Brooklin, av. Morumbi, 

7.600 - tel. (11) 5645-3000.

i8 | Conceito cockpit, híbrido com 
consumo de um compacto
» Motor: híbrido elétrico e gasolina
» Potência: 362 hp
» Torque máximo: 570 Nm
» Aceleração de 0-100 km/h: 4,4 s

i3 | Conceito lounge, 100% elétrico 
» Motor: elétrico
» Potência: 170 hp
» Torque máximo: 250 Nm
» Aceleração de 0-100 km/h: 7,2 s

O futuro
 hoje
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Em 2014, sinta, viva, pilote uma Triumph.

Suspensão Öhlins QuickShifterFreios ABS
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675 cc / 128 cv

faça sua história, 
Junte-se à lenda.

daytona 675r.

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL

DE MANAUS

CONHEÇA A AMAZÔNIA

Especialista em sonhos.

SÃO pAuLO
Morumbi  |  Av. Dr. Chucri Zaidan, 75 – (11) 2663-8181
www.autostar.com.br
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A Autostar BMW está em novo endereço desde o fim de ou-

tubro. A unidade, agora no Brooklin, concentra o showroom e 

o centro técnico das marcas BMW e MINI e possui as mais moder-

nas instalações, com toda a infraestrutura necessária em serviços 

para melhor atender os clientes.

Autostar BMW: avenida Morumbi, 7.600, tel. (11) 5645-3000.

Be MINI

Mudamos!

Mais um destaque é a nova loja MINI. Reinaugurada em 4 de 

junho, a Autostar aproveitou a data para fazer o lançamento 

dos modelos 2015 da marca. 

Em clima descontraído e divertido, exatamente como o lifestyle 

MINI, o evento contou com coquetel e som de DJ para os convida-

dos, promoção de caricaturas e participação do grafiteiro Ronah 

Carraro, que estilizou uma parede em live-performance na festa. 

A nova loja tem ainda um espaço exclusivo à venda de produtos e 

acessórios da marca. 

N O T A S F i q u e  p o r  d e n t r o

Nascido no bairro da Mooca, Ronah Carraro é formado em artes plásticas e 

alucinado pelos prédios cinzentos que cortam o céu da imensa São Paulo. Ele 

trabalha como designer e transita com suas criações grafitando os muros 

das cidades. Com um traço bem urbano, Carraro gosta de retratar a diver-

sidade comportamental e utiliza cores vibrantes e marcantes.

Autostar MINI Ibirapuera, 

avenida República do Líbano, 

2.054, tel. (11) 3254-9999



Autostar

www.kia.com.br
0800 77 11011

AIR BAGS FRONTAIS, 
LATERAIS E DE CORTINA

AR-CONDICIONADO 
AUTOMÁTICO DIGITAL  
DUAL ZONE E PORTA-LUVAS 
REFRIGERADO

VOLANTE MULTIFUNCIONAL: 
COMPUTADOR DE BORDO COM  
8 FUNÇÕES, PILOTO AUTOMÁTICO, 
FUNÇÃO ECO E CONTROLE  
DO SISTEMA DE ÁUDIO

ACENDIMENTO AUTOMÁTICO  
DOS FARÓIS E LUZ DIURNA  
DE NAVEGAÇÃO COM LED

CÂMERA DE RÉ COM VISOR 
LCD DE 3,5” NO RETROVISOR 
INTERNO E SENSORES DE 
ESTACIONAMENTO DIANTEIROS 
E TRASEIROS

MOTOR 2.0 L, 16 V TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA -  
6 VELOCIDADES COM OPÇÃO  
DE TROCAS SEQUENCIAIS  
E PADDLE SHIFT

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

NOVO OPTIMA 2015 COM NOVO MOTOR.
AGORA O LUxO ENCONTROU A POTêNCIA E A ECONOMIA.
E VOCê, SEU PRÓxIMO GRANDE CARRO.

Av. Interlagos, 1.550 – (11) 5643-3800

Encruzilhada – Av. Dr. Washington Luís, altura do n.o 280 – (13) 3202-4040SANTOS

SÃO PAULO
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Experiência radical
Os clientes movidos a desafios off-road tiveram a oportu-

nidade de participar do 6º Autostar Land Trip, realizado na 

pista do Land Rover Experience em Itatiba, localizada na região 

metropolitana de Campinas.

Contando com a ajuda de instrutores qualificados, 80 fanáticos 

por aventuras puderam aprimorar as habilidades de controle e ad-

quirir mais afinidade com o veículo, encarando obstáculos radicais 

em diferentes tipos de terrenos, como chão de terra, de areia e 

com lama, atravessar pontes de madeira com desnível e encarar 

trajetos até mesmo dentro d’água. 

Realizado em maio, este evento, no formato bate e fica, é muito im-

portante para a Autostar promover a interação junto aos clientes 

com o lifestyle da marca. 

É bom pra
Sucesso em 2013, o encontro Duas Rodas, Quatro Patas virou 

tradição e reuniu mais de 150 integrantes do Grupo HOG (Harley 

Owners Group), da Autostar Harley-Davidson, que retornaram ao Abrigo 

Piccolina, em Avaré, no interior paulista. 

Os visitantes, todos apaixonados por motocicletas e cães, puderam conhe-

cer o centro cirúrgico do local, reformado com a doação realizada pelos 

motociclistas na última visita. O espaço também ganhou novos equipamen-

tos e uma placa de homenagem à turma do HOG.

Desta vez, os harleyros levaram donativos arrecadados na loja de São Pau-

lo e participaram do Recreio dos Peludos, uma interação no gramado para 

correr e brincar com mais de 300 cães. O evento ocorreu em 2 de agosto. 

Conheça mais sobre o trabalho do Abrigo Piccolina curtindo a página no 

Facebook ou no site www.abrigopiccolina.org.br.

cachorro

N O T A S F i q u e  p o r  d e n t r o





R E T R O V I S O R P o r  M e i r i e l e  D u a r t e
L a n d  R o v e r

Há 25 anos nascia o Discovery. Com um perfil versátil – 
apropriado para todos os tipos de terreno, o modelo da 

marca inglesa chegou ao mercado para ocupar a lacuna en-
tre a utilitária Defender e a luxuosa Range Rover. Em pouco 
tempo, seu design inovador e sua tecnologia avançada (ele 
foi pioneiro em injeção direta e no uso de dois airbgas) re-
volucionaram o setor e garantiram um espaço de destaque 
para o Discovery junto aos 4x4 compactos. 

Este veículo utilitário esportivo definitivamente não parou 
no tempo. Conquistou um público com perfil aventureiro, foi 

o protagonista em importantes expedições off-roads, como 
o Camel Trophy, e seguiu sua evolução a fim de atender 
aos anseios e às necessidades de seus clientes. Mas de uma 
coisa o Discovery nunca abriu mão ao longo de sua história: 
a essência do seu design. 

Até hoje o modelo se manteve fiel às linhas originais, 
simples e geométricas, com teto de dois níveis e vidro tra-
seiro assimétrico, que proporcionam uma visão panorâmica 
a todos os ocupantes, seja em uma aventura urbana ou fora 
da estrada. 7
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Pé na estrada! Inovação, design, tecnologia, conforto 
e segurança definem a trajetória do 
Land Rover Discovery

as melhores
marcas utilizam 
a autostar Blindados.
Por seGuranÇa,
FaÇa a mesma escolha.

Segurança de blindar
o veículo em uma conceSSionária 
autorizada da marca.

melhor avaliação
de revenda pela autoStar.

garantia da parte mecânica 
e elétrica, poiS a blindagem 
é feita por equipe
excluSiva da autoStar.

facilidade na reviSão
da blindagem, realizada
no meSmo lugar
que a reviSão do veículo.

av. europa, 646 - Jardim europa - São paulo 

tel.: (11) 3060 2525
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O primeiro carro 9 marchas do Brasil agora com motor 
Diesel de 2.2L com 190cv.

Novo RaNge RoveR evoque Diesel.

ABOVE AND BEYOND

ABOVE AND BEYOND

TeTo solar panorâmico*

Deixa a sensação de espaço 
interno ainda maior.

sisTema De áuDio meriDian 
com até 17 alto-falantes e 825 
watts de potência.

sisTema De enTreTenimenTo Traseiro*

2 telas independentes de 8” nos 
encostos de cabeça.

Tela Dual View*

Duas programações distintas  
em uma única tela.

www.autostar.com.br

SÃO PAULO  Jardim europa: Av. Europa, 725 – (11) 3372-7777 

morumbi: Av. Morumbi, 6.989 – (11) 2344-4444

SANTOS encruzilhada: Av. Dr. Washington Luís, altura do n.º 280 – (13) 3202-4040


