Harley-Davidson. Low Rider S será lançado no
Brasil até o final de 2019, anunciou marca PÁG. 2
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ESTRADA VEÍCULO PARTE DE R$128.250 NA VERSÃO 2.2 XLS 4X2 AUTOMÁTICA; E CHEGA A R$188.990 NA VERSÃO DE TOPO
ESPORTES VIRTUAIS
Controle. Toda a linha
possui AdvanceTrac,
composto por
controle eletrônico de
estabilidade e tração,
assistente de partida
em rampa, controle
automático de descida,
assistência de frenagem
de emergência,
controle de oscilação
de reboque, sistema
anticapotamento e
controle adaptativo
de carga

Ford anuncia
criação de time
de pilotos
de eSport

Divulgação

Nova Ford Ranger 2020
é apresentada em feira
Primeira aparição do veículo foi nessa
semana durante Expointer, em Esteio (RS)
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

Pela primeira vez, o público
pôde conferir a nova Ranger
2020. A Ford apresentou o
veículo durante a Expointer,
uma das principais feiras
agropecuárias do Brasil, que
ocorre em Esteio (RS).
O design dianteiro, a suspensão e o sistema de assistência que facilita a abertura e
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anos de garantia
é dada para toda a linha;
design dianteiro, suspensão
e sistema de assistência
que facilita a abertura e
fechamento da tampa da
caçamba são novidades

fechamento da tampa da caçamba são as novidades da
Ranger 2020.
Ela parte de R$128.250 na versão 2.2 XLS 4x2 automática,
que já vem com ar-condicionado digital, central multimídia
SYNC 3 com tela de 8 polegadas, painel configurável com
duas telas de 4,2 polegadas,
novos faróis de neblina, sete
airbags, câmera de ré e rodas
de liga leve de 17 polegadas.
O modelo dispõe também das
opções 4x4 com transmissão
manual (R$147.520) ou automática (R$154.610).
A versão 3.2 XLT, com tração
4x4, transmissão automática,
bancos de couro, sensor de
chuva, monitoramento indivi-

dual de pressão dos pneus, faróis automáticos, estribos plataforma e detalhes cromados,
sai por R$176.420.
E a versão de topo 3.2 Limited
é a única da categoria com sistema autônomo de frenagem
com detecção de pedestres,
reconhecimento de sinais de
trânsito, piloto automático
adaptativo e sistema de permanência em faixa.
Por R$188.990, oferece ainda
faróis baixos de xênon com
luz diurna de LED, farol alto
automático, sistema de acesso
sem chave e botão de partida
Ford Power, tampa traseira
com travamento elétrico e rodas de 18 polegadas com acabamento exclusivo.
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DA REDAÇÃO. A Ford anunciou na Gamescom, na Alemanha, a maior feira de games da Europa, a criação do
seu primeiro time oficial de
pilotos para competições de
eSports (esportes virtuais).
A equipe, chamada Fordzilla, será formada por times
nacionais na França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino
Unido, além de uma seleção
europeia com os astros de
cada país. O recrutamento de
jogadores começou na própria Gamescom e a estreia
está marcada para 2020.
“A Ford tem um legado invejável nas corridas. Chegou a
hora de levar esse know-how
ao mundo dos eSports, inspirando a nova geração de pilotos virtuais a dirigir os carros
da Ford Performance”, disse
Roelant de Waard, vice-presidente de marketing, vendas e
serviços da Ford Europa.
Em 2019, o mercado global
de eSports deve gerar uma
receita de US$ 1,1 bilhão, um
crescimento de 26,7% sobre o
ano anterior.
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