
AUDI

A4 2.0 TFSI
R$90.000 12/13 preto, único
dono, completo ☎ (16) 99309-
1221 / (16) 2106-6004

320I JOY
R$65.000 10/10 automática, ún.
dono, gasol, 19.000Km, prata (19)
99771-6772/(19)3864-2218

CAPTIVA ECOTEC
R$48.540 11/11 Prata, automá-
tico, 83.621km. Único dono!

☎(11) 2663-4422

CRUZE LT
R$52.900 13/13 - Preto comple-
to com apenas 11 mil KM - Moo-
ca - (11) 3729-5050

CRUZE LT
R$58.900 13/13 - Hatch - AUT -
Vermelho completo + couro - 58.
900 Mooca - (11) 3729-5050

S10
R$90.000 12/13 LTZ 2.8 turbo,
4x2, complet íss ima ☎ (11)
94241-1786/ 2280-7453

C3 EXCLUSIVE
R$22.900 09/10 - Preto comple-
to - Mooca - (11) 3279-5050

JOURNEY RT
R$86.900 12/12 - Prata auto-
mático + couro - Guarulhos - (11)
2463-6450

BRAVO ABSOLUTE
R$38.900 11/12 - Cinza comple-
to - Nações Unidas - (11) 5682-
3500

FREE MONT
R$62.900 11/12 - Emotion - Preto
completo - Morumbi - (11) 3740-
2222

EDGE
R$117.800 12/13 - Limited c/
teto - Prata completo - Nações
Unidas - (11) 5682-3500

FIESTA 1.0
R$6.000 98/98 Ricardo 5641-
1537 ricardo@lecottage.com.br

FOCUS GLX
13/13 1.6, compl,17mkm, údono
13-99161-3993/12-3867-1761

FUSION
R$93.500 12/13 - Titanium - Preto
completo + teto - Nações Unidas
- (11) 5682-3500

FIT LX
R$27.500 06/07 preto, aut.,
30mkm. todo original, bco couro,
☎(11)2690-0968/98233-3958

FIT LX 1.4
R$43.900 12/13 - Prata comple-
to - Morumbi - (11) 3740-2222

ATOS PRIME GLS
R$9.500 00/00 super completo,
cinza, bx km ☎ (11) 99113-
4337/ 3154-1344 Walter

AZERA
R$90.000 12/13 - 3.0 V6 - Preto
completo - Morumbi - (11) 3740-
2222

AZERA
R$46.900 10/11 - V6 Preto
completo - Nações Unidas - (11)
5682-3500

VELOSTER
R$74.000 12/13 7.800km
(completíssimo). Branca. Ú. Dono
Impecável. (11) 98426-5482/
3542-4029. Antonio Carlos

1 ZAP id. CTNCE00D

GRANDIS 2.4
R$28.500 06/07 16V, gasol., 4pts,
aut.sequencial, prata, pl.final 3,
carroc. mini-van, completíssimo.
☎(11)3145-6139/99741-0709

L200 TRITON 3.5
R$77.900 12/12 - AUT Verde
completo - Nações Unidas - (11)
5682-3500

OUTLANDER 2.4
R$60.900 10/11 - 4WT Preto
completo - Morumbi - (11) 3740-
2222

408 FELINE
R$40.900 11/12 - Completo -
Morumbi - (11) 3740-2222

RENAULT

FLUENCE
R$49.990 12/13 1600kms. ☎
(19)99847-6688/(19)3604-
2654 www.autoantique.com.br

COROLLA SE-G
R$18.000 02/02 XEI Autom.
bancos em couro,78.000 KM, Fi-
nal 5. Completíssimo c/alarme e
Trio. Carro em excelente estado.

☎(11)97477-0652

KOMBI FURGÃO
14/14 perf. est, troca/fin. (11)
2464-0144/99974-2215 www.
pauloantigos.com.br

EDGE SEL V6
R$190.000 14/14 - Pronta en-
trega - 0KM - Branca nível 3 CAT
JEF4 - Vila Olímpia - (11) 2039-
5555

FORD
R$68.000 39/39 Preto V8
☎(19)99847-6688/(19)3604-
2654 www.autoantique.com.br

FORD PICK-UP
29/29 td. orig, pl. preta, troca/fin.
(11) 2464-0144/99974-2215
www.pauloantigos.com.br

JAGUAR XJ6
R$49.000 96/96 compl. aut.
(19)99847-6688/(19)3604-
2654 www.autoantique.com.br

JAGUAR XK120 RÉPLICA
R$95.000 09/10 ÚD,600Km.
Prat.6cc.(19)99847-6688/3604-
2654 www.autoantique.com.br

LANDAU
R$49.000 79/79 cinza, mec. ☎
(19)99847-6688/(19)3604-
2654 www.autoantique.com.br

MERCURY SABLE SW
R$32.000 92/92 azu l . ☎
(19)99847-6688/(19)3604-
2654 www.autoantique.com.br

OMEGA GLS 2.2
R$26 .000 95/95 te to . ☎
(19)99847-6688/(19)3604-
2654 www.autoantique.com.br

SIMCA CHAMBORD
62/62 mec. Opala, ót. est, troca/
fin. (11) 2464-0144/99974-
2215 www.pauloantigos.com.br

VW FUSCA ITAMAR 1600
R$26.000 95/95 cinza, 30mkm.
☎ (19)99847-6688/(19)3604-
2654 www.autoantique.com.br

CAMINHÕES

MAN TGX 29.440 6X4
R$285.000 12/12 Cavalo Mec.,
branco.Dibracam.(11)4993-7000

CAMINHÕES

MAN TGX 29.440 6X4
R$300.000 13/13 Cavalo Mec.,
branco.Dibracam.(11)4993-7000

MB 2035S CEGONHEIRO
08/08 ú.dono, novo. Ót.preço! Part.
(11)97626-7257/2374-2780

ÔNIBUS

ÔNIBUS URBANO
M.BENZ OF 1417

03/03 Caio Apache Vip. C/Carlos
(11)3609-1311 Outros modelos
no site: www.viacaoosasco.com.br

☎(11)97542-3843

COMPRO SEU CONSÓRCIO
Mesmo em atraso ou cancelado.
Imóv./auto. 34 anos no mercado.
☎(11)5851-1632/99745-5564
Email: carnanrep@uol.com.br

A
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Clínica do trânsito contrata com ou
sem experiência e boa digitação.
Enviar CV: clinp@clinp.com.br

AUXILIAR DE VENDAS
Mat. elétrico, exp. em TLMKT. p/ Z.L
CV p/vendas.admite@terra.com.br
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C
CASEIROS (CASAL)
P/ Guarujá, c/ exper. em serv. ge-
rais, piscina, c/ CNH. Ela limpz e
coz. Comp. Av Paulista 807, 25 and,
ou CV para: rh@libercon.com.br

M
MÉDICOS (AS)
Plantão de Ultrassom. Vilma
☎(11)98226-8037

P
PIZZAIOLO
P/ Zona Norte, próximo ao Horto
Florestal. Enviar CV para o email:
rh@facilitycompany.com.br

PROFESSORES(AS)
Educação Física, Inglês e Mate-
mática, para Zona Sul. E-mail:
curriculos.c@bol.com.br

R
REPRESENTANTE
COMERCIAL
Consórcio Nac. busca parceiro de
negócios. Aumente seus ganhos !!!
Site:www.canopussp.com.br

V
VENDEDOR(A)
TÉCNICO
Conhecimento em informática,
softwares e hardwares. Possuir
carro. CLT R$ 1.264,00 + Comis-
são + Aj. custo. Área de atuação:
Grande SP. Enviar CV para email:
karine@inobox.com.br

empregos
Aviso aos anunciantes

" De acordo com o art. 5º da

CF/88 c/c art. 373-A da CLT,

não é permitido anúncio de

emprego no qual haja referência

quanto ao sexo, idade, cor, situação

familiar, ou qualquer palavra que

possa ser interpretada como fator

discriminatório, salvo quando a

natureza da atividade, pública e

notoriamente, assim o exigir."

Prazer ao volante
Esperto e bom de
curva, hatch é muito

agradável de guiar. Na frente,
conforto é de carro grande.

Visibilidade
Espia traseiro muito
pequeno bem que

poderia ser compensado com
um sensor de obstáculos.

Preço sugerido   R$ 112.950
Motor  2.0, 5 cil., 20V, turbo, gas.
Potência (cv) 180 a 5.000 rpm
Torque (mkgf)  30,5 a 2.700 rpm
Câmbio   Automático, 6 m.
Direção Elétrica
Comprimento  4,36 metros
Porta-malas   335 litros

Volvo V40 Comfort

FONTE: VOLVO

FICHA TÉCNICA
Thiago Lasco

Marcas de luxo como Audi,
BMW e Mercedes-Benz vêm
apostando em carros mais em
conta para impulsionar suas
vendas no País. A sueca Volvo
segue a mesma cartilha do luxo
acessível com o novo V40
Comfort. Exclusiva para o mer-
cado brasileiro, a versão mais
despojada do hatch belga custa
R$ 112.950 – são R$ 11,6 mil a
menos que a opção Dynamic.

Ar-condicionado digital com
duas zonas, controles de tração
e estabilidade, partida por bo-
tão e sistema start&stop (que
desliga e religa automaticamen-
te o motor em paradas de semá-
foro, por exemplo) são itens de
série. Por outro lado, não há con-
trole de velocidade de cruzeiro
e os sensores de obstáculos e de
acionamento automático dos
limpadores de para-brisa, dispo-
níveis na opção de topo.

Os bancos são revestidos de
couro, mas não têm ajustes elé-
tricos e apoio de braço. A ativa-
ção do navegador GPS é cobra-
da à parte pela concessionária.

O belo desenho do V40 atrai
olhares nas ruas. Mas, por causa
do teto baixo, há pouco espaço
atrás para pessoas com mais de
1,80 metro e a visibilidade é limi-

tada. Já quem viaja na frente des-
fruta de boa dose de conforto.

A qualidade do acabamento
interno agrada. Mas o painel
com instrumentos analógicos é

bem menos vistoso que o das
versões mais caras do modelo.

Em movimento, o V40 tem
dupla personalidade. No trânsi-
to urbano, é dócil e silencioso.

Quando provocado, porém, o
hatch responde com acelera-
ções consistentes, embora o
som que sai do escapamento es-
teja mais para sussurro que pa-

ra urro. Além disso, as curvas
são contornadas com precisão.

Na ponta do lápis, o V40
Comfort pode ser uma opção in-
teressante. Mercedes A200 e

BMW 116i têm preço similar,
mas entregam, respectivamen-
te. 136 e 156 cv. Já a versão do
Audi A3 com os mesmos 180 cv
sai por R$ 131.920.

V40 Comfort é um ‘premium’ de entrada
Nova versão do Volvo, que parte de R$ 112.950, é bem recheada, mas não traz itens como painel digital e sensor de estacionamento

FOTOS: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

Desenho. Cintura alta e lanternas verticais são destaquesEficiência. Painel analógico é simples, mas fácil de ler

PRÓS E CONTRAS

Sóbrio. Bom acabamento denota cuidado com a qualidade

Estilo. Rodas
são exclusivas
e vidros têm
moldura preta
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